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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“ АД  

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

Контактно лице: Николай Генчев – главен изпълнителен директор 
и председател 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 : Застрахователна компания „УНИКА“ 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:   

УНИКА България: Златен корпоративен партньор на SOS Детски 

селища България   

Начало на проекта / каузата (месец, година):  април, 2011 година  

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно):  дългосрочен спонсорски 

ангажимент от 2011 до днес  

Бюджет на проекта / каузата: През 2014 г “УНИКА“ АД спонсорира с 12 000 

лева SOS Детски селища България.  За четирите години от 2011 до 
2014 , общата сума на спонсорства и дарения от УНИКА България за 

SOS Сдружението  възлиза на над 40 000 лева.  

X 

X 
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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: 

УНИКА България: Златен корпоративен партньор на  

SOS Детски селища България 
 

Корпоративното партньорство на УНИКА и SOS Детски селища 
България започна през 2011 година. Оттогава до днес 

сътрудничеството ни продължава да се развива и обогатява в 

различни направления.  
 

 УНИКА е поела дългосрочен ангажимент като спонсор на 
детското селище в Трявна.  

 
 С кампанията “КАСКО за по-добър шанс в живота” /2011 г. – 

2012 г./  „УНИКА”АД подари шофьорски курсове на 21 юноши и 
девойки от SOS Младежки Домове 

 
 Партньорството се развива и в други измерения, като например 

спонсорство  на футболен турнир за младежите от SOS Детски 
селища, дарения на мебели, играчки, битова техника, дарение за 

покупка на микробус за за SOS Детското Селище в град Трявна, 
на както и с възможността за младежи от SOS Младежки Домове 

да участват в летни стажове в УНИКА и др.   
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Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата. 

УНИКА България се стреми да предоставя подкрепа най-вече за 

благотворителни акции, при които е ясно какъв е реалния ефект от 
дарението. Основна цел на каузата ни в подкрепа на SOS Детски 

селища България е да помогнем на SOS сдружението при изпълнение 
на редица благотворителни програми за предоставяне на семеен тип 

грижа за нуждаещи се деца и за осигуряване на качествено 
образование и социална реализация на деца и младежи в 

неравностойно положение. 

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

УНИКА България спонсорира SOS Детското селище в град Трявна. 
Застрахователна компания УНИКА помага на децата от SOS 

семейството в Къща №2 на селището.  

 

 

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:  

 Друго (моля опишете) 

 
 
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 

 

X 

X 

X 

X 
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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: SOS Детски Селища България  

       Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете):  

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): Дарение на за шофьорски курсове за младежи от SOS Детски 
селища; Платени стажове на младежи от SOS Сдружението 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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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 

 
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 уеб сайта 
на SOS Сдружението www.sosbg.org и чрез списание „ХОРИЗОНТИ“ , издание на SOS Детски 
Селища България  
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 
На 30-ти юни 2015 г. г-н Николай Генчев – главен изпълнителен директор на УНИКА 
България  получи почетeн плакет и грамота за Златен корпоративен партньор на SOS Детски 
селища България. Отличието беше връчено по време на официално събитие по случай  25-
годишния юбилей на SOS Сдружението.  
 

 Друго (моля опишете) 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

http://www.sosbg.org/
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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 ! 

 


