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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2017 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 15.09.2017 г. 
 
 
 

Име на компанията: АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД 

Адрес: София, ул. Хан Аспарух 5 

Контактно лице: Илияна Гайтанджиева 

Телефон 359899987907 

e-mail: iliana@amarantbg.com 

Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

БАЗБ 

 
1. Компанията оперира на: 
       
        международно ниво   
      
        национално ниво   
 
        регионално ниво 
 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
Да бъдем отговорни, да пазим децата на пътя!  

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
08/2017 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
3200 лв 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
да 

 

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

През 2015г.  България е загубила общо 29 деца на възраст от 0 до 17 години и е позволила 
други 1088 да бъдат ранени в пътни инциденти. Жестока е статистиката за жертвите деца от 
пътно-транспортните произшествия. Всеки ден през тези 4 години у нас 3 деца са ставали 
жертва на катастрофи. В резултат на ПТП през 2016 г. са загинали 28 деца и 1160 ранени. Броят 
на загиналите деца при катастрофи през 2016 г. е най-голям, отколкото през последните 6 
календарни години.  

Децата трябва да се движат свободно и спокойно в своето ежедневие, за да се чувстват в 
сигурност. Нека не забравяме, че децата са най-ценните неща в нашия живот и тяхната защита 
е кауза на всеки гражданин.  

Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

Основната цел на Амарант е с настъпване на новата учебна година за 2017 година, да обърнем 
внимание на всички шофьори да бъдат внимателни и разумни на пътя. Кампанията се 
провежда за втора поредна година.  

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата. 

Медийна кампания в Радио Зорана – призив към всички шофьори. Събощение, което се 
извлъчва в радиостанция Зорана, в пикови часове ежедневно.  

До края на годината всеки клиент на Амарант получава стикер за своята кола, с което става 
съпричастен към каузата да защитим децата на пътя и призив към останалите да бъдат с 
повишено внимание като участници на пътя!  
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Публикации в сайта на брокера и радио Зорана, както и в социалните мрежи.  

http://amarantbg.com/bg/DETSKISVQT.html#office 

 

 

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? 
 

http://amarantbg.com/bg/DETSKISVQT.html#office
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 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) всички участници на пътя  
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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 
 
 
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. 

Радиостанция Зорана  

 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) 
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 Чрез специални събития (моля опишете) 

 
 Друго (моля опишете) 

 
 
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 2017 ! 

 


