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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2015 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 18.09.2015г. 
 
 
 

Име на компанията: ЗАД „БУЛСТРАД                        и 
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”                           

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ  
ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” 
 
 

Адрес: София 1000, пл. „Позитано” 5 
 

София 1301, ул. „Света София” 6 

Контактно лице: Румен Янчев – Председател на 
Управителния съвет и Главен 
изпълнителен директор 

Светла Несторова – Председател 
на Управителния съвет и 
Изпълнителен директор 

Телефон 02 9856 610 02 401 4000 

e-mail: public@bulstrad.bg bullife@bulstradlife.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: 
„Ден на социалната активност” - доброволческа инициатива на застрахователните компании 
на Виена Иншурънс Груп в България – част от международната доброволческа инциатива 
„Ден на социалната активност”, подета от Виена Иншуърнс Груп през 2011 г. 
 

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

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 

 

Х 
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Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
От началото на проекта през 2011 г. до момента*: Доброволен труд, положен от служителите 
на двете компании, възлизащ на 2504 човекочаса или 313 работни дни, посветени на 
доброволчество за четирите издания на инициативата, без да се смята подготвителната и 
организационна дейност от членове на екипите на двете компании. 
За да се осъществи тази благотворителна дейност са закупени материали за работа и 
продукти на стойност 13 525 лв. 
(*Посочените остойностявания не включват предстоящия „Ден на социалната активност- 
2015”) 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
 
По линия на проекти, свързани с корпоративната социална отговорност и развиването на 
отговорен бизнес ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП” работят както съвместно, така и по собствена инициатива, в унисон с 
политиката за корпоративна социална отговорност на всяко от дружествата. Най-общо двете 
компании са активни в четири основни направления: 

- Доброволчески инициативи 
- Участие в инициативи за подпомагане на хора в неравностойно положение 
- Подпомагане на образователни инициативи, свързани с пътната безопасност 
- Подкрепа на спортни инициативи, които насърчават подрастващите ъм активен и 

здравословен начин на живот 
 

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

„Денят на социалната активност” е доброволческа инициатива на компаниите на Виена 
Иншурънс Груп в България. Тя се провежда като част от международната инциатива „Ден на 
социалната активност” (Social Active Day), подета от основния акционер на БУЛСТРАД и 
БУЛСТРАД ЖИВОТ – Виена Иншурънс Груп от 2011 година насам.  
Доброволци от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА 
ИНШУРЪНС ГРУП” се включват  още в първото издание на инициативата – през 2011г. Двете 
компании избраха да работят заедно и да изберат обща кауза, която да е устойчива във 
времето, за да постигнат по-голяма ефективност - и като брой доброволци, които работят по 
места, и като поемане на дългосрочен ангажимент към нуждаещите се. В първите две години 
служителите се фокусираха на ремонтни дейности в социални домове и центрове за 
обществена подкрепа, но през последните две години двете компании се фокусираха върху 
друг вид дейности, при които се чувстват много по-полезни с труда си - кампанийно събиране, 
сортиране и разнос на хранителни продукти за Българската хранителна банка в София и 
Пловдив (Първенец), както и подготовка и раздаване на хранителни пакети и дейности за 
подпомагане на семействата на хора с интелектуални затруднения, посещаващи центрове за 
обществена подкрепа от мрежата на БАЛИЗ (Българската асоциация за лица с интелектуални 
затруднения) в страната. 
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Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

По линия на „Ден на социалната активност” служителите на компании в състава на Виена 
Иншурънс Груп са окуражавани да посветят един от работните си дни през годината на 
доброволческа работа за благотворителни организации и социални институции. Фокусът на 
дейностите е насочен приоритетно към подпомагане на каузи, свързани със социално слаби 
хора, деца и възрастни със специални нужди или в неравностойно положение.  
“Като една от най-големите застрахователни групи в Централна и Източна Европа, Виена 
Иншурънс Груп осъзнава своята социална отговорност и искрено подкрепя инициативи, които 
допринасят за дългосрочното подобряване на живота на хората, особено този на децата и 
младите хора.“ се казва в официалното писмо, разпространено от Виена Иншурънс Груп до 
всички компании от Групата през 2011 г. във връзка с първото международно издание на 
„Денят на социалната активност”. В писмото се пояснява още, че всеки служител на Групата 
може да даде своя принос като дарява средства, застъпва се за правата на хората с 
увреждания или полага доброволен труд и се посочва една от целите на инициативата –
„Заедно можем да създадем устойчивите ценности за нашето бъдеще.” 
Ако през 2011 г. в програмата пилотно се включват служители от 9 компании в Групата, в т.ч. 
от БУЛСТРАД и БУЛСТРАД ЖИВОТ, само четири години по-късно - през 2014 година в 
инициативи под шапката на „Ден на социалната активност - 2014” участват 41 компании от 22 
страни, а сумарно 5122 работни дни са посветени в помощ на хора в нужда.  
 
 

 

 

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

 
БУЛСТРАД и БУЛСТРАД ЖИВОТ проведоха доброволческа акция за хора в нужда за четвърта 
поредна година. През 2014 г. доброволците от двете компании помагаха за сортиране и 
разпределяне на дарена храна в седем града в страната. 

 
Повече от 80 души от Булстрад Виена Иншурънс Груп и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп 
се включиха в общ Ден на социалната активност за компаниите от Групата Булстрад, който се 
проведе на 31 октомври. Техни партньори бяха Фондация „Помощ за благотворителността в 
България”, Българската хранителна банка и националната мрежа БАЛИЗ.  
 
Над 1500 килограма храна събраха и сортираха доброволци от двете компании в София и 
Пловдив по инициатива на Хранителната банка. С тях биха могли да се осигурят 4500 хранения 
на хора в нужда. Събраната с помощта на доброволците храна, Българска хранителна банка 
предоставя за подпомагане на различни групи нуждаещи се хора - от деца, лишени от 
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родителски грижи, с увреждания или от крайно бедни семейства, до самотно живеещи 
възрастни хора с ниски доходи. В Пловдив например събраните храни са предоставени за 
подпомагане на деца и млади хора, за които се грижат в комплекса за социални услуги "Олга 
Скобелева". 
 
В останалите пет града – Бургас, Варна, Плевен, Русе (Сливо поле) и Стара Загора, в които 
служителите на двете компании положиха доброволен труд, са закупени и раздадени над 310 
килограма храна. Подготвените от доброволците хранителни пакети с трайни продукти бяха 
раздадени на общо 183 семейства.  
 
Във Варна доброволците от Булстрад и Булстрад Живот работиха с подкрепата на екипа на 
Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения. Заедно изработиха красиви 
картички за новогодишните празници и раздадоха пакети с хранителни продукти, с които 
подпомогнаха 39 семейства на хора с увреждания. 
 
В Бургас представителите на двете компании също рисуваха картички, с които Сдружение „Св. 
Иван Рилски” може да поздрави приятелите си, а и да предложи на коледни базари. Пакети с 
храни получиха всичките посетители на Дневния център за хора с умствена изостаналост в 
града.  
 
Служителите на компаниите от Групата Булстрад в Русе работиха като доброволци в Дневния 
център за деца и младежи с ментални увреждания в Сливо поле. С подкрепата на Сдружение 
"РАЛИЗ-БАЛИЗ” те изработиха и връчиха 15 хранителни пакети за младежите, които 
посещават центъра. Освен това работиха заедно картини с техниката "декупаж".  
 
В Плевен доброволците раздадоха 45 пакета хранителни пакети на семейства с помощта на 
сдружение БАЛИЗ –Плевен и изработиха изящни коледни поздравителни картички. 
 
В Стара Загора участниците от двeте компании доведоха и своите деца, които рисуваха и 
правиха картички заедно с децата с увреждания, с подкрепата на сдружение „ФИЛАДЕЛФИЯ 
2002”. Те раздадоха закупените хранителни продукти на 44 семейства и получиха покана за 
коледното парти в младежки дом в Стара Загора. 
 
Подпомагането и участието в социални инициативи е традиция не само за Групата Булстрад, 
но и за компаниите от Виена Иншурънс Груп, като цяло. 

 

 

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

 От мениджмънта на компанията 

 В консултация със служителите 
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 От служителите 

 След консултация с потенциалните ползватели на проекта / каузата 

 Въз основа на реално възникнал проблем 

 Друго (моля опишете):  

„Денят на социалната активност” е доброволческа инициатива на компаниите на Виена 
Иншурънс Груп в България. Тя се провежда като част от международната инциатива „Ден на 
социалната активност” (Social Active Day), подета от основния акционер на БУЛСТРАД и 
БУЛСТРАД ЖИВОТ – Виена Иншурънс Груп от 2011 година насам.  
ВИГ окуражава подкрепата на проекти и каузи, които са свързани с подпомагане на деца и 
възрастни хора в неравностойно положение, в т.ч. образователни инициативи, общуване, 
доброволчески акции за събиране на дарения, а също и дейности за ремонт и 
възастановяване на сгради на социални центрове, които са „дом” на хора в нужда.  
В рамките на тази инициатива всяка компания от Групата може да избере местен проект/ 
кауза, които да подкрепя с доброволен труд.  
 
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) – Консултирахме се с Фондация „Помощ за 
благотворителността в България” за намиране на общата рамка, тъй като фондацията е 
специализирана в разработване на проекти, насочени в подкрепа на хора в неравностойно 
положение (деца и вързастни). От наша страна дойде идеята да работим за Българска 
хранителна банка, тъй като събраните продукти се разпределят за социални домове и 
институции, а самата БХБ има силна нужда от доброволци. Идеята за даряване на хранителни 
пакети в центорве за обществена подкрепа в страната дойде от ФПББ като адаптация на 
концепцията ни за работа с БХБ. 

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

 Друго: По наша покана представители на специализирани финансови медии са участвали 
заедно с доброволците от БУЛСТРАД  и БУЛСТРАД ЖИВОТ в Деня на социалната активност. 
 

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

 Не 

 Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете): представители на специализирани 
финансови медии, деца на служители 
 

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 и финансова помощ от компаниите за 
закупуване на необходимите материали за работа и продукти за приготвяне на хранителни 
пакети за центровете за обществена подкрепа в страната, където доброволстваме. 
 
 

9. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
В съгласие с нашата политика за корпоративна социална отговорност потърсихме и намерихме 
партньор в лицето на една от неправителствените организации, която има дългогодишен опит 
в подготовката и реализацията на подобен тип доброволчески програми. 
В случая с нашата кауза приоритет се отдава на възможността за доброволен труд. 
Финансирането е минимално и касае закупуване на необходимите материали за работа, 
продукти за приготвяне на хранителни пакети за центровете за обществена подкрепа в 
страната, където доброволстваме. 
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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: по броя участници от двете компании; по получените отчети от нашите партньори – 
Фондация „Помощ за благоворителността в България” и Българска хранителна банка за 
постигнатите количествени резултати – събрани и сортирани хранителни продукти и 
подготвени и раздадени пакети с храна; колиество изработени сувенири и картички. 

 
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): сайтовете и 
Фейсбук страниците на ФПББ иБХБ 
 

 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 
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 Друго (моля опишете): Тъй като фокусът ни е върху доброволчеството, ние акцентираме 

върху постигнатите резултати чрез доброволен труд, а не върху инвестираните суми за 
реализацията на инициативата през годините. 
 
 
 

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2015 ! 
 


