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3
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад представя дейността на Фондация за развитие на търговското
право през 2017 г.
На основание чл. 6.4.8. от Учредителния акт, докладът е обсъден и приет от
Настоятелството на Фондацията на редовно заседание, проведено на 25 март 2018 г.
Докладът се оповестява на официалния уебсайт на Фондацията, в изпълнение на
политиките на Фондацията за прозрачност и откритост, и подлежи на публикуване в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ
Фондация за развитие на търговското право е юридическо лице с нестопанска цел, със
седалище в гр. София.
Фондацията е създадена за неопределен срок и осъществява дейност в обществена
полза.

Развитието на търговскоправната наука, задълбочаването на разбирането и
познаването на Правото на ЕС и на европейската правна теория, обменът на идеи и
добри практики между професионалистите в сферата на търговското право,
усъвършенстването на юридическото образование, повишаването на компетентността
и

разгръщането

на

научния

потенциал

на

младите

юристи,

развитието

и

утвърждаването на ценностите на правовата държава, насърчаването на диалога на
гражданското общество с институциите и по-доброто управление, са възприети при
учредяването като
Фондацията.

цели с нестопански характер, осмислящи съществуването на
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2017 – ПОГЛЕД НАЗАД
Отчетната година бе година на учредяване и институционално изграждане на Фондация
за развитие на търговското право.
Първите

стъпки

за

реализацията

на

идеята

за

създаване

и

развитие

на

неправителствена организация с идеални цели, посветени на търговскоправната наука
и практика, бяха свързани с предоставянето на имущество, съставянето на
учредителните документи на Фондацията и регистрацията в регистъра за юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Софийски градски съд, с което фондацията придоби
правосубектност.
Органите на Фондацията поеха изпълнението на функциите, произтичащи от
Учредителния акт и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На свое
заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Настоятелството на Фондацията прие
основните вътрешни документи, имащи значение за законосъобразното осъществяване
на

дейността

-

Правилата

за

условията

и

реда

за

осъществяване на

общественополезна дейност и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Бе създадена организация за
документална и финансова отчетност.
На 27.11.2017 г. Фондация за развитие на търговското право бе вписана в Централния
регистър

на

юридическите

лица

с

нестопанска

цел

за

осъществяване

на

общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.
Бяха предприети първите дейности за установяване на партньорства и за медийно
позициониране.
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АКЦЕНТИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
През

отчетния период

Фондацията

е

формирала

приходи

от

безвъзмездно

предоставеното имущество при учредяването и от дарения, направени в подкрепа за
целите на Фондацията.
Фондацията не е получавала безвъзмездно друго имущество.
Не са формирани приходи от стопанска дейност.
Извършвани са разходи по чл. 15, т. 1

от Правилата за условията и реда за

осъществяване на общественополезна дейност, а именно разходи за използване и
поддръжка на административно помещение, оборудване, движимо имущество, разходи
за заплащане на държавни такси и други разходи по осъществяването на организацията
и административното управление на дейността на Фондацията.
Годишният финансов резултат за 2017 г. е положителен.
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ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО – ПОГЛЕД НАПРЕД
Въпреки доброто начало, истинските работа, усилия и предизвикателства предстоят.
През 2018 г. Фондация за развитие на търговското право ще се стреми към:
-

по-фокусирана и мотивирана подкрепа,

-

нови и увличащи теми и проекти,

-

актуализация на текущите цели,

-

разширяване на мрежата от партньорства.

Фондация за развитие на търговското право бе създадена за да работи за насърчаване
на иновативните, смелите и задълбочените изследвания, които да генерират идеи и
модерни правни разрешения, да транспонират почтено фундаменталните принципи на
правото към съвременния свят и да служат като интелектуален ресурс за органите,
институциите и лицата, овластени със законодателна,

правораздавателна или

правозащитна компетентност.
От самото начало ние сме фокусирани върху този хоризонт и сме убедени, че ни очаква
успешна 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ
-

финансов отчет
списък на дарителите

