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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2017 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 15.09.2017 г. 
 
 
 

Име на компанията: ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 
Адрес: София, площад „Позитано” 5 

Контактно лице: Румяна Ненова 

Телефон 0889771761 
e-mail: R_Ivanova@bulstrad.bg 
Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

• Асоциация на българските застрахователи 

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

2. Награда «Застрахователи за обществото» 
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
Проект «Зелената идея на БУЛСТРАД» - инициатива «Засади бъдеще!»за засаждане на нови 
гори в обезлесените райони на България, засаждане на дръвчета и храсти в различни 
населени места. 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
18.03.2017г.гр. Пазарджик, 25.03.2017г. гр. Велико Търново, 8.04.2017г. гр.София- село 
Златуша, 1.05.2017г.гр. София – територия Софийски Зоопарк.  

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно, два пъти в годината – пролетен и есенен залесителен сезон. 

Бюджет на проекта / каузата: 
2500 лева 

 

Х 

 



                                                                                                                                                   

  

 

2 
 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
„БУЛСТРАД” има общи принципи, мисия и ценности с компаниите от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, 
на всички нива на управление и функции, независимо от позицията на индивида в рамките на 
Групата, марката ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП означава доверие и сигурност за клиентите и 
служителите.  
„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” заедно с компаниите от Групата е в една обща мрежа на 
солидарност, където се споделят устойчиви социално отговорни инициативи. Ангажирани  
сме с общи доброволчески каузи за подкрепа на деца в неравностойно положение, на хора в 
нужда, за опазване на околната среда, за подпомагане на спорта, изкуството, културата и 
образованието и заедно допринасяме за една обединена в мир и добрини  Европа. 

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

 

ЗАД„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - Носители на Зелената идея 
Всеки човек в съзнателния си живот е изпитал поне веднъж изконното желание сам да засади 
дърво  и така да направи нещо добро за природата  - да засади бъдеще!  
Проект „Зелената идея на БУЛСТРАД” стартира през пролетния залесителен период на 2017г., 
с инициативата „Засади бъдеще!” – инициатива по засаждане на фиданки, проведена в 
различни региони на България. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП заяви своята 
социална и екологична отговорност, като  инвестира средства и доброволен труд в проекта, а 
оттам в бъдещето на обществото и на природата. 
Заедно с „Фондация 77” развива социално отговорна дейност в ползотворно партньорство с 
общ девиз „Да засадим гора, да засадим бъдеще!”. Доброволците от „БУЛСТРАД” залесиха 
повече от 500 фиданки червен дъб, цер, сребърен смърч, черен и бял бор, бреза  в пролетната 
залесителна инициатива. Проектът продължава всеки залесителен сезон с надежда, да расте 
броят на нови мотивирани за добрата кауза доброволци и партньори. 
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Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” има своя философия с ясно дефиниран призив:  
”Засади бъдеще!” Една чиста инициатива от хората за природата, която има за цел засаждане 
на нови гори в обезлесените райони на България, засаждане на дръвчета и храсти в градовете 
където живеем, с участието на колкото се може повече  доброволци и техните деца. Защото 
вярваме и можем! Знаем, че с  правенето на това добро можем да променим себе си и да 
дадем добър пример на децата. Вярваме, че децата са бъдещето ни и ако те са по-
информирани, по-активни и са част от тези зелени инициативи, то бъдещето ще е по-
отговорно, по-грижовно и по-чисто. 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2017 г.? 

Стартирахме пролетната инициатива „Засади бъдеще!” от социалния проект „Зелената идея 
на БУЛСТРАД” с финансирани от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и осигурени от 
Фондациа „77” 3300 фиданки. 
На 18.03.2017г. служителите от ГА Пазарджик  бяха първите доброволци, които засадиха 
дръвчета черен бор, с надеждата в бъдеще да се радваме на по-чист въздух, по-свежа 
природа, уютен дом за горските обитатели, дебела сянка за туристите, здраве и хармония за 
нас и нашите деца. Ето какво споделиха те: 
„Денят започна с традиционно право хоро, с много радост и усмивки и това настроение 
запазихме през цялото време.  
Нашите домакини от Фондацията и специално г-н Никола Рахнев и РУГ Пазарджик бяха 
осигурили инструменти, показаха ни как се изчимява, копае и засажда. Придобихме безценен 
опит и изпитахме истинско удовлетворение, че правим нещо добро.  
Когато приключихме засаждането, не ни убягна и едно изоставено сметище, което 
почистихме, защото наша е отговорността да пазим и съхраняваме природата и да сме 
спокойни , че и бъдещите поколения ще и се радват и ще съществуват благодарение на нея.” 
Служителите доброволци от София и техните деца без да се плашат от ветровитото и студено 
време на 8.04.2017г., на терен  близо до с. Златуша и с. Храбърско, с голям ентусиазъм копаха 
дупки на много труден терен и засадиха така нужните за този район дъб, цер и бор. 
На 25.03.2017г. в района на гр. Велико Търново доброволците от „БУЛСТРАД” се включиха 
сърцато в много добре организираното от нашите партньори засаждане на фиданки в 
околностите на село Вонеща вода и всеки един от тях остана удовлетворен , че е част от 
мащабната и прекрасна зелена идея на „БУЛСТРАД” „Засади бъдеще!”  
Нашите колеги доброволци от ГА Петрич  в партньорство с Община Петрич засадиха 170 броя 
дръвчета, влизащи в разчетите за засаждане по улиците и градинките на най-южния град на 
България- туя, червен дъб, сребърен смърч и бреза. 
На 1.05.2017г., на територията на Зоопарк София, отново нашите доброволци и техните деца 
се събраха на входа на Зоопарка, развяха българските знамена, изпяха Химна на България и 
извиха българско хоро заедно с всички доброволци от София стекли се на събитието 
организирано от нашия партньор Фонцация”77” и  Столична община. Всички доброволци бяха 
силно мотивирани и заявиха своята готовност да засадят фиданки и различни видове 
цъфтящи храсти, да почистят нежеланата растителност и да съберат отпадъците в Зоопарка и 
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в района около него. И  възрастни, и деца, с удоволствие и ентусиазъм засадиха горичка от 
дръвчета червен дъб, да дава сянка в клетката на тигъра - най-едрият хищник от семейство 
Котки и третият най-едър хищник на земята след полярната мечка и кафявата мечка. 
Нашите деца заедно със стотиците други засадиха с ръцете си крехки дръвчета, които ще 
растат заедно с тях, разбраха как с това помагат на животните в Зоопарка да се почустват 
възможно най-близо до природата. Това ги отличи от всички останали деца, които просто 
разглеждаха Зоопарка.  Дано малките фиданки червен дъб да достигнат внушителни размери 
и да пребъдат в годините!  

 
Продължаваме наесен! Отборът на доброволците от „БУЛСТРАД” ще нараства, фиданките на 
„БУЛСТРАД „ ще станат гора, заедно ще правим отново и отново нашия празник „Засади 
бъдеще!” 

 

Запознахме се с Лидия и Емил от "Be Good"/ „Бъди Добър”- посветени на хората, които имат 
смелостта и мъдростта да бъдат истински герои в ежедневието си, които възстановяват вярата 
ни в човечността и ни карат да правим добро, независимо от неговия мащаб. Те бяха едни от 
стотиците доброволци на терена до село Златуша и съвсем естествено намерихме много 
общи теми и допирни точки обединени в общата добра кауза. След инициативата получихме 
писмо от тях, в което ни благодариха лично за ангажираността и затова, че сме избрали 
вместо в някой хотел и на маса, да сплотим екипа си с това толкова полезно и приятно 
занимание, с пример който даваме и има голямо значение! Получихме скъп подарък – видео 
заснето от тях „1450 дървета за ден”. Видеото е красноречиво и запомнящо се, с общ 
философски и с ясно дефиниран призив:  „Направи добро- посади дърво” - видеото може да 
бъде гледано на VBOX7 - begood.bg - https://www.vbox7.com/play:acfba0e874 
 



                                                                                                                                                   

  

 

5 
 

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) – с консултанти и експерти на дружеството в областта на 
маркетинга, рекламата, комуникациите и КСО. 

 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 
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 Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете)- Фондация „77” 
 

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

 Неправителствени организации 

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

Съвместно с консултантите и експертите на дружеството в областта на маркетинга, 
рекламата, комуникациите и КСО се разглеждат предложения, каузи и проекти,  в които 
„БУЛСТРАД” припознава своята философия и послания, въз основа на насоки от 
мениджмънта на компанията, в  консултация със служителите, след консултация с 
потенциалните ползватели на проекта / каузата, въз основа на проблема за опазване на 
околната среда. 

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 
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 Друго – провеждаме анкети сред служителите. 

 
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) - Чрез обръщение на Председателят на фондацията Никола Рахнев  
заснето по време на събитието по засаждане на фиданки на 18 март 2017г. в Пловдивския 
район, което използвахме за вътрешна информация, разпространена чрез фирмената 
платформа за комуникация СМАРТ ДЕСК и призив за участие в инициативата,  в същото време  
бе  разпространено и чрез сайта на Фондация „77”,  по каналите й за комуникация и в 
медийно партньорство с Нова телевизия, като част от събитията бяха отразявани там. 

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 ! 
 


