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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2015 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра 11.09.2015г. 
 
 
 

Име на компанията: Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД  

Адрес:  ул. „Юнак“ № 11-13, София-1612 

Контактно лице: Николай Генчев – изпълнителен директор и член на УС   
Десислава Алексиева – директор „Маркетинг“ 

Телефон 02 8156 863, 0700 111 50 

e-mail: desislava.aleksieva@uniqa.bg  

Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

Асоциация на Българските Застрахователи  

 
1. Компанията оперира на: 
       
        международно ниво :  

ЗК „УНИКА Живот“ АД е част от международната застрахователна 

група УНИКА Иншурънс Груп (UNIQA Insurance Group). Групата 
УНИКА обслужва над 10 милиона клиенти в 19 европейски страни. 
      
        национално ниво   
 
        регионално ниво 

 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 

Авансово изплащане на обезщетенията за близките на жертвите на 
експлозията в завода за боеприпаси в Горни Лом.  

Начало на проекта / каузата (месец, година): 01 октомври 2014 г 

 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): еднократно  

 

X 

X 
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Бюджет на проекта / каузата:  803 787 лева /сумата се равнява на общата 

сума на застрахователните обезщетения за загиналите работници и 

служители 
 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
 

Ние, в УНИКА България се стремим да бъдем предпочитан 
работодател и отговорен корпоративен гражданин. Ние вярваме, че 

освен бизнес резултатите и печалбата, са още по-важни хората и 

планетата, на която живеем и която ще завещаем на децата си. 
Предприели сме и продължаваме редица инициативи, които са 

насочени към опазване на околната среда и ангажиране в 
обществено значими проекти. Подпомагаме нуждаещи се деца, и го 

правим не само като компания, но и с личните средства и участие на 
служителите на компанията. Когато измисляме рекламните си 

кампании, ние се стремим неизменно да включваме като централен 
елемент социално кауза. Развиваме пълноспектърни практики в 

областта на човешките ресурси, на базата на най-добрия световен 
опит. 

 

Опишете накратко (до 150 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата: 

През есента на 2014 станахме свидетели и на една от най-страшните 

трудови злополуки в новата стопанска история на България, когато 15 
души загубиха живота си при взрив в завода за боеприпаси в Горни 

Лом. Четиринадесет от тях бяха включени в поименния списък на 
полицата за задължителна застраховка „Трудова злополука“, 

сключена в ЗК „УНИКА Живот“ АД.  Непосредствено след инцидента 
на 01.10.2014 г., стана ясно, че поради липса на тленни останки, 

издаването на смъртни актове и удостоверения за наследници може 
да отнеме няколко години. А формално едва при представяне на тези 

документи би възникнало задължение за застрахователя да плати 
обезщетения.  

Вместо пасивно да изчакваме обаче, в УНИКА България решихме да 
издирим самостоятелно наследниците на загиналите и да ги 

обезщетим максимално бързо, за да помогнем в този толкова тежък 
момент. В изключително кратки срокове изплатихме авансово 

половината от общата сума на дължимите обезщетения. Втората 

половина от сумата изплатихме веднага след издаването на 
смъртните актове на загиналите. Наследниците получиха общо  

803 787 лева застрахователни обезщетения.  
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Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата. 

УНИКА България даде безпрецедентен пример за професионализъм, 

човешка съпричастност и за това какъв е истинския смисъл на 
застраховането. Защото това е нашето разбиране за  социално 

отговорно корпоративно поведение; за това какво означава да сме до 
клиентите си точно тогава, когато имат най-много нужда от нас, от 

своя застраховател.  

 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2014 г.? 

Осигурихме експресна подкрепа за близките на загиналите в 

трагичния инцидент в Горни Лом, без да изчакваме издаването на 
смъртни актове и удостоверения за наследници. Предприехме 

собствено проучване, за да установим кои са наследниците на 
работниците, загинали в при експлозията в завода за боеприпаси на 

01.10.2014.  Веднага след трагедията се срещнахме се със 
собственика на предприятието, с представители на местната власт и 

институциите; наш екип от експерти посети всички населени места и 
направи срещи със семействата на жертвите. В рамките на десет 

работни дни изплатихме половината от дължимите обезщетения. След 

още две седмици вече бяхме изплатили пълния размер на: 803 787 
лева. 

 

3. Как е избрана темата на проекта / каузата, която номинирате за наградата? 

       От мениджмънта на компанията  

 В консултация със служителите 

 От служителите 

 След консултация с потенциалните ползватели на проекта / каузата 

        Въз основа на реално възникнал проблем: трагичния инцидент в завода за 

боеприпаси в Горни Лом: една от най-страшните трудови злополуки 

в България за последните 20 години.  

 Друго (моля опишете) 

X 

X 
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4. Проведена ли е консултация с външни за компанията организации и експерти при избора 
на проекта / каузата и разработване на дейностите? 
 

 Да (моля посочете примери) 

Не 

 
5. Как осъществявате контрол за актуалността на темата на проекта / каузата към 
обществените нужди? Възможен е повече от един отговор. 

 Провеждаме неформални консултации със заинтересованите страни в процеса на 
разработка и реализация на програмата.  

 Провеждаме анкети или друга форма на официална консултация със заинтересованите 
страни по време на реализация на проекта / каузата и при оценката на резултатите.   

 Привличаме представители на заинтересованите страни като партньори в процеса на 
реализация на проекта / каузата. 

 Компанията се придържа към стратегията си за КСО и проверява актуалността на проекта / 
каузата според утвърдената за това процедура 

 Друго: 
 

6. Участват ли доброволци в процеса на реализация на проекта / каузата: 

 Не 

      Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 

 

7. Кой е получавал подкрепа чрез програмата (целева група): 

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете): наследници на загиналите работници  

X 

X 
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8. Средства и механизми, които използвате в хода на реализация на проекта / каузата: 

 Стипендии 

 Финансиране на проекти на външни за компанията организации 

 Доброволен труд и/или дарения от служителите 
 

 Други (моля опишете): авансово изплащане на застрахователни обезщетения  
 

9. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
 

10. Как оценявате резултатите от проекта / каузата: Възможен е повече от един отговор 

 Не оценяваме програмата и нейните резултати 

Провеждаме неформални консултации със заинтересованите страни след приключване 

 Провеждаме анкети или друга форма на официална оценка сред потребителите на 
програмата, местните власти, други заинтересовани страни 

 Привличаме представители на заинтересованите страни като партньори в процеса на 
реализация на програмата. 

 Провеждаме процес на външна оценка от страна на външните експерти 

       Друго: Чрез анализ и вътрешна оценка в работната група по проекта в УНИКА България  

 
11. Как информирахте целевите групи и обществеността за изпълнението на проекта / 
каузата? Можете да посочите повече от един отговор. 

       Чрез медиите 

        Чрез Интернет страницата на компанията 

 
 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) 

 
 Чрез специални събития (моля опишете) 

 
  Друго (моля опишете) 

 

 

 

X 

X 

X 
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12. Как обявихте финансовата информация за проекта / каузата (предварителен бюджет, 
реално изразходвани средства)? Възможен е повече от един отговор. 
 

       Чрез медиите 

       Чрез Интернет страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2015 ! 

 

X 

X 


