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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад представя дейността на Фондация за развитие на търговското право 

през 2019 г. 

На основание чл. 6.4.8 от Учредителния акт, докладът е обсъден и приет от 

Настоятелството на Фондацията на редовно заседание, проведено на 27 април 2020 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, воден от Агенцията по вписванията. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ АКЦЕНТИ 

 

Фондация за развитие на търговското право е юридическо лице с нестопанска цел, със 

седалище в гр. София, създадено за осъществяване на  дейност в обществена полза.  

И през отчетната 2019 г. дейността на Фондацията бе ориентирана към постигане на 

идеалните цели, послужили като мотив за създаването и залегнали в учредителните 

документи на Фондацията, а именно - развитие на търговскоправната наука,  

задълбочаване на разбирането и познаването на Правото на  Европейския съюз и на 

европейката правна теория, обмен на идеи и добри практики между професионалистите 

в сферата на търговското право, усъвършенстване на юридическото образование,  

повишаване на компетентността и разгръщане на научния потенциал на младите 

юристи,  развитие и утвърждаване на ценностите на правовата държава, насърчаване 

на диалога на гражданското общество с институциите и по-добро управление.  
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2019 г. – ПОГЛЕД НАЗАД 

 

Отчетната година бе година на търсене на нови форми на дейност, харминоращи с 

мисията на Фондация за развитие на търговското право.  

Органите на Фондацията продължиха изпълнението на функциите, произтичащи от 

Учредителния акт и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като съобразяваха 

своята дейност с динамично променящата се правна рамка. 

В законния срок бе подготвена документацията за обявяване на годишния доклад и 

финансовия отчет за 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, с което бе изпълнено задължението за надлежно вписване на 

обстоятелства в регистъра.    

Продължи поддържането на официалната уебстраница с актуална информация за 

дейността и инициативите на Фондацията и със специализирани публикации в сферата 

на правото.  

Бяха предприети нови инициативи за установяване на партньорства и за по-активно 

медийно позициониране. Фондацията активизира присъствието си в социалните мрежи, 

където разшири аудиторията си и  проведе целенасочени рекламни кампании в сайтове 

и медийни платформи, преднаначени за юристи.       

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

През отчетния период ФРТП реализира инициативи, в синхрон с идеалните целина 

Фондацията, както следва: 

• Проект „По-информирани - II“, финансиран от собствени средства и дарения, 

имащ за цел да повиши информираността на представителите на 
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юридическите професии и предприемачите по разнообразните въпроси, които 

търговскоправната материя поставя. Насочен бе към развитие на 

практическите умения за тълкуване и прилагане на нормите на Търговското 

право и свъраните с него правни отрасли. 

В рамките на проекта се проведоха 2 обучения в присъствена семинарна форма за 

практикуващи юристи и бяха разработени и разпространени учебни материали.  

• Проект „Обратна връзка“ – с продължен на срок за изпълнение на проекта, 

финансиран от собствени средства на ФРТП и дарения, насочен към 

създаване на платформа за обмен на мнения и становища по важни и актуални 

въпроси на правоприлагането, по нови правни институти или предстоящи 

законодателни промени. Целта е изграждане на култура на активен диалог и 

насърчаване на участието на представителите на юридическите професии  в 

обсъждането на професионални теми по етичен и уважаващ различията начин.   

В рамките на проекта бяха разработени и приложени онлайн-достъпни анкети за 

експериментално тестване на анкетирането като инструмент в процеса на обществено 

обсъждане на законопроекти и инициативи на органите на държавна власт, местна власт  

и местно самоуправление.  

• Проект № BG05SFOP001-3.003-0058 „Развитие на арбитража като 

алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“, изпълняван с 

безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд 

Проектът предвиждаше дейности за повишаване на качеството на арбитража и 

популяризирането му сред целевите групи - проучване и анализ на съдебната практика 

за отмяна и нищожност на арбитражни решения, анализ на съответствието на Закона за 

международния търговски арбитраж с признати световни модели, подготовка на 

концепция за законодателни промени, както и публични събития – конференция, 

посветена на стандартите в работата на арбитрите, обучение на обучители, пилотно 
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обучение на арбитри и информационна кампания за популяризиране на арбитража. 

Поради обективни затруднения с попълването на състава на екипа за управление на 

проекта, изпълнението му бе прекратено преди изтичане на срока за договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

• Разработване на учебна програма за интерактивно обучение за гражданско  

образование на младежи 

Учебната програма бе разработена при условията на възлагане на отделен елемент в 

качеството на подизпълнител по проект "Демокрацията днес, за да я има утре", по 

Програма "Европа" 2019 г., с финансовата  подкрепа на Столична  община, изпълняван 

от възложителя -  Сдружение „Институт за изследвания и реформи“. 

• Разработване на коцепция за оценка на приложението на нормативни актове.  

Дейността се изпълни по възлагане от Фондация „Право и ИТ“, в рамките на 

специализираните аналитични функции на Фондацията.   

ОТКРИТО ЗА ТРУДНОСТИТЕ 

 

Като основно предизвикателство пред Фондацията през отчетния период се очерта 

недостигът на административен капацитет. Въпреки положените усилия, в т.ч. обучение 

на екипа за управление на проекти и назначаване на един служител, отчита се 

недостатъчно развита мрежа от доброволци и недостиг на финансови ресурси, който да 

позволи привличане и задържане на експерти за осъществяване на дейностите, 

свързани с функционирането на  Фондацията.     
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АКЦЕНТИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

 

През отчетния период Фондацията е формирала приходи от дарения, направени в 

подкрепа за  целите на Фондацията, както следва : 

1. К. Даскалов – 500 лв.     

2. „Алает Асетс Сентрал енд Истърн Юръп“ ООД - 400 лв.  

3. К. Апостолов - 200 лв.               

Фондацията не е получавала безвъзмездно друго имущество. 

Формирани са приходи от стопанска дейност, подробно отразени в отчета за приходите 

и разходите, приложение към настоящия доклад. 

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 трудови възнагражнения, осигурителни вноски, държавни такси и други 

разходи по осъществяването на организацията и административното управление на 

дейността на Фондацията. 

Годишният финансов резултат от стопанската дейност за 2019 г. е отрицателен. 

 

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО – ПОГЛЕД 

НАПРЕД 

Ние приемаме предизвикателствата, пред които ни изправи 2019 г., като част от 

предвидимите трудности, каквито изпитват по-голямата част от организациите на 
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гражданското общество. Тяхното преодоляване е начин за израстване на ФРТП. В тази 

връзка и през 2020 г. ключовите задачи за Фондация за развитие на търговското право 

остават непроменени:  

- инвестиции в човешкия ресурс  и привличане на съмишленици, 

- ефективно изпълнение на стартиралите проекти, 

- нови и увличащи обучения, 

- 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 институциите, овластени със законодателна,  

правораздавателна или правозащитна компетентност. 

След втората пълна финансова година, ние не се отказваме от целите си, продължаваме 

да вярваме в избраната посока и сме убедени, че ни очаква успешна 2020 година. 

 


