
   

Формуляр за участие

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2015

Краен срок за подаване на формуляра 11.09.2015г.

Име на компанията: ЗК „Лев Инс“ АД

Адрес: София, бул. „Черни връх“ 51 Д

Контактно лице: PR отдел

Телефон 02/80 55 318

e-mail: idamianova@lev-ins.com

Моля посочете на коя 
асоциация сте член:

АБЗ

1. Компанията оперира на:                                     
      
        международно ниво  
     
        национално ниво

        регионално ниво

2. Награда «Застрахователи за обществото»
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата:        

Активна грижа

Начало на проекта / каузата (месец, година):        

Юни, 2014 година

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 

Eжегодно
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Бюджет на проекта / каузата: 

ЗК „Лев Инс“ не афишира мащаба на сумите, които изразходва за поддържане на въздушни и 
наземни екипи и летателни часове, тъй като човешките животи, за които се борим, нямат 
цена. Като лидер по застраховка „Гражданска отговорност“ и посредством проекта „Активна 
грижа“, компанията заявява активна гражданска позиция и дава пример за социално 
отговорна дейност по една от наболелите теми у нас - Спешната помощ.

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 

Да. 
ЗК „Лев Инс“ АД остава вярна на социално отговорната си политика, утвърдена през 
годините. И през 2014 г., давайки своята подкрепа на спорта и младите спортни 
надежди, компанията продължи да развива активна социална дейност.
Освен проектът „Активна грижа“, ЗК „Лев Инс“ подкрепя редица каузи, сред които:

Българска Национална федерация КАРАТЕ

Още от 2006 година ЗК „Лев Инс“ АД е генерален спонсор на Българската национална 
федерация КАРАТЕ. През 2014 г. компанията продължи да участва в процеса по 
създаване на новите спортни звезди и пълноценни граждани на България. С подкрепата
на ЗК „Лев Инс“ момичетата и момчетата извоюваха златни медали на 15-тото 
Балканско Първенство по Карате, което се проведе на 13-ти и 14-ти декември 2014 
година в зала "Арена Армеец", София. За състезанието, за първи път в България, 
пристигна г-н Антонио Еспинос, президент на Световната и Европейската карате 
федерация.

Помощ за засегнатите от наводненията
Акционери, ръководство и служители на ЗК „Лев Инс“ АД изразиха своята 
съпричастност към пострадалите и семействата на загиналите в бедствията, които 
сполетяха Централна и Североизточна България през юни 2014 година. В най-
засегнатите райони компанията изпрати извънредни асистънс екипи, които да оказват 
помощ и съдействие на пострадалите за преодоляване на щетите. Още в първите часове 
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след наводнението, ЗК„Лев Инс“ АД стартира авансово изплащане на застрахователни 
обезщетения. Бяха открити и извънредни денонощни телефонни линии, на които да се 
подават сигнали за бедстващи хора и нанесени щети.
ЗК "Лев Инс“ АД незабавно заяви готовност да реагира с медицинския си хеликоптер в 
случай на необходимост. Компанията изпрати въздушната линейка, която се включи в 
издирването на изчезнало, вследствие на наводнението в Девин, семейство.

ЗК "Лев Инс" АД –  генерален спонсор на ПФК „Левски“ 

ЗК  „Лев  Инс”  АД  пое  генералното  спонсорство  на  ПФК  „Левски”  в  труден  за  отбора
период.  В партньорството между  компанията и футболния клуб отново  бе заложено
специално  внимание  върху развитието  на  детско-юношеската  школа,  за  да  могат
младите футболните таланти да получат шанс за успешна реализация. 

В партньорските  си  отношения  с  ПФК „Левски“,  ЗК  „Лев  Инс“  АД приложи нов  модел за
стимулиране, обвързан с постигнатите спортни резултати. 

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

Проектът „Активна грижа” е публично-частно партньорство на Български Червен кръст и 
Сдружение „Клуб Активна сигурност”, с финансовата подкрепа на ЗК „Лев Инс“. 

„Активна грижа” подпомага дейностите на държавата в областта на първата помощ чрез 
действия на медицински екипи по европейски модел. Идеята възникна след съвместни 
разговори с експерти от сферата на здравеопазването и неправителствени организации, като 
целта е не да конкурираме Спешна помощ, а да си взаимодействаме, за да се осигурят 
възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора.

Проектът „Активна грижа” осигурява адекватна помощ и благодарение на добрата 
координация и съвместна дейност на екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения, 
специалисти от БЧК и специално обучени водачи на таксиметрови автомобили. Дейността се 
ръководи от единен координационен център, който спомага за бързите и професионални 
действия на различните звена в проекта, спрямо спецификата на всеки отделен случай. 
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Моля опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата. 

„Активна грижа” осигурява първа помощ и медицински асистънс по европейски модел при 
възникнали инциденти и други спешни състояния. Но не само – екипите реагират и при 
случаи, за които Спешна помощ прецени, че се нуждае от съдействие – трудови злополуки, 
по-леки случаи на битови инциденти, влошаване на състоянието на хронично болни, 
инциденти по българските курорти. Целта на „Активна грижа“ е да се осигурят възможности 
за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора, в цялата страна,  да се обезпечат 
максимален брой инциденти с необходимата и адекватна помощ, както и да се надградят 
вече съществуващите възможности. 

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

Благодарение на „Активна грижа“ и въздушните ни екипи, бяха спасени десетки човешки 
животи. 

През изминалата година медицинският хеликоптер на“Лев Инс“ реагира при няколко тежки 
планински инцидента в района на Банско, като неговото участие беше от решаващо значение 
за спасяването на живота на пострадалите. В планината екипите ни са в тясно сътрудничество 
с Планинска спасителна служба /ПСС/ към БЧК.

При инцидент в курорта Банско тежко пострада турският гражданин Алпер Боскурт. Той бе 
незабавно реанимиран и откаран в болница с въздушната линейка на „Активна грижа“, което 
се оказа решаващо за живота му. Мъжът изпрати благодарствено писмо до екипите на 
„Активна грижа“ и ПСС. Представител на турското посолство у нас награди спасителите за 
проявената смелост и висок професионализъм. 

 

Хеликоптерът на „Активна грижа“ се отзова на молба от страна на кмета на община Девин – г-
н Цветалин Пенков и се включи в издирването на изчезнало семейство в придошлите води на 
р. Въча.

Екипите на „Активна грижа“ се включиха и в спасяването на английския турист Джак Елекот, 
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заклещен в скали в местността "Демянишка поляна". При друга спасителна акция с лебедка 
бе издърпан, падналият в пропаст, израелският турист Амит Буктус.  

По проекта бяха извършени редица демонстрации, на които бяха показани начините за бързо
взаимодействие между линейки, пожарна, водни спасители, въздушни екипи, доброволци и 
др.

Повече за спасителните акции на „Активна грижа“ и подробности за проекта може да 
откриете на сайта на ЗК „Лев Инс“ АД, секции „Активна грижа“ и „Новини“ 

http://www.lev-ins.com/

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)

- Идеята възниква след съвместни разговори с експерти от сферата на здравеопазването и 
неправителствени организации.

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  експерти  от  Израел,  където  спешната  помощ  е  на  изключително  високо  ниво,
Министерство на здравеопазването, БЧК, лекари, МВР, неправителствени организации.

 Не
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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) 
- Доброволци на БЧК, обучени за парамедици таксиметрови шофьори и мобилни 
групи, структури на компанията по места

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

 Неправителствени организации

 Възрастни/деца в неравностойно положение

 Публични/общински институции

 Други (моля опишете) 
- Пострадали в различни инциденти и природни бедствия

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

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 специални събития (моля опишете) 
-  Организирахме демонстрации на спасителни действия на екипите на „Активна грижа“.
Демонстрации бяха проведени в София, к.к Слънчев бряг, Бургас, Варна, Кранево, Банско.

 Друго (моля опишете)
- Чрез социалните мрежи;
- Информационни брошури
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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)

- Не обявяваме официално изразходваната сума за участие на екипите на „Активна 
грижа“ в спасителните акции, тъй като човешкият живот няма цена и не 
афишираме мащаба на изразходените средства.
Сумата е включена в Отчета за финансовото състояние на „Лев Инс“, който е част 
от Годишния финансов отчет на компанията за 2014 г.

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2015 !
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