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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад представя дейността на Фондация за развитие на търговското право 

през 2020 г. 

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

Настоятелството на Фондацията на редовно заседание, проведено на 30 юни 2021 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 2020 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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2020 г. – ПОГЛЕД НАЗАД 

 

Отчетната година бе година на търсене на възможности за осъществяване на дейността  

на Фондация за развитие на търговското право при условията на нормативни и 

фактически ограничения, произтичащи от разпространението на заболяването COVID-

19.  

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 среда. 

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

финансовия отчет за 2019 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел, с което бе изпълнено задължението за надлежно оповестяване 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 

популяризиране на ценностите, върху които е изградена Фондацията. В условията на 

извънредно положение и действащи противоепидемиологични мерки, ИТ – ресурсите се 

очертаха като основни канали за работа и комуникация. Фондацията активизира 

присъствието си в социалните мрежи и адаптира обучителните си инициативи към 

дистанционните и хибридни форми на провеждане.        
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ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 

През отчетния период ФРТП реализира инициативи, в синхрон с идеалните цели на 

Фондацията, както следва: 

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

имащ за цел да повиши информираността на представителите на 

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.  

• „Лятна академия за данъци и мита“ – съвместна инициатива на магистърска 

програма „Митнически и данъчен контрол“ към Стопанския факултет на 
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Софийския университет "Св. Климент Охридски", Центъра за образователни 

услуги към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Адвокатско 

съдружие „Ърнст и Янг“. През месец май 2020 г. Фондация за развитие на 

търговското право сключи споразумение за сътрудничество с Центъра за 

образователни услуги към Софийския университет "Св. Климент Охридски", на 

основата на което участва активно при подготовката и промотирането на 

Лятната академия за данъци и мита, организирана в периода 15-19 юли 2020г. 

 

ОТКРИТО ЗА ТРУДНОСТИТЕ 

   

Ограниченията за провеждане на публични събития, както и изместването на 

обществените и икономическите приоритети в посока управление на кризата, 

предизвикана от разпространението на заболяването COVID-19, се оказаха основното 

предизвикателство пред Фондацията за отчетния период. Обективната ситуация не 

позволи постигането в цялост на набелязаните цели. Въпреки положените усилия, 

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.     

 

АКЦЕНТИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

 

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

подкрепа за  целите на Фондацията, както следва : 
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1. „ПОЛИ БОЛКАНС“ ООД – 1200 лв.     

2. „Томика груп“ ООД - 400 лв.               

Фондацията не е получавала безвъзмездно друго имущество. 

Като организация с нестопанска цел, ФРТП не беше адресат на мерките на държавата 

за подпомагане на секторите, засегнати от налагането на противоепидемиологичните 

ограничения. Това наложи преосмисляне на разходната част на дейността на 

Фондацията и предприемане на мерки за икономии. 

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 лекторски възнаграждения, 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 2020 г. е отрицателен. 

 

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО – ПОГЛЕД 

НАПРЕД 

Ние приемаме предизвикателствата, пред които ни изправи 2020 г., като общи за по-

голямата част от организациите на гражданското общество. Тяхното преодоляване е 

начин за израстване на ФРТП. В тази връзка и през 2021 г. ключовите задачи за 

Фондация за развитие на търговското право остават непроменени:  

- инвестиции в човешкия ресурс и привличане на съмишленици, 
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- нови проекти и актуални цели, 

- нови обучения, отговарящи на актуалните потребности на аудиторията, 

- 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 третата пълна финансова година, ние не се отказваме от целите си, продължаваме 

да вярваме в избраната посока и сме убедени, че ни очаква успешна 2021 година. 

 

 


