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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС 

ГРУП” ЕАД 

Адрес: София 1301, ул. „Света София” 6 

Контактно лице: Светла Несторова – главен изпълнителен директор и 

председател на УС 
(Елица Наумова – мениджър „Маркетинг и връзки с 

обществеността”) 

Телефон 02 460 41 10 (02 460 30 35) 

e-mail: 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: 
Подкрепа на каузата „Подкрепяща семейна грижа за деца в риск” на Фондация „За нашите 
деца” по повод 20-годишния юбилей на Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Април 2015 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Еднократно, за период от 12 месеца 

Бюджет на проекта / каузата: 

x 

 
x 
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20 000 лева 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
 

През годините БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП с постоянство подкрепя чрез 
дарения и доброволчески инициативи социални каузи и неправителствени организации, 
които подпомагат хора в неравностойно положение. Такива каузи са стипендиите за ученици 
и студенти, сираци и полусираци с отличен успех в инициативата „Готови за успех” на 
Фондация „Помощ за благотворителността в България”; турнирите по плажни спортове за 
деца в неравностойно положение, организирани от Българската федерация по плажни 
спортове; ежегодните Дни на социалната активност, в които се включват служителите на 
компаниите на Виена Иншурънс Груп в България, и др.  
 
 

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

Kато социално отговорна компания, ориентирана към хората и тяхното бъдеще, БУЛСТРАД 
ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, по случай своя 20 годишен юбилей, пое ангажимент в 
подкрепа на деца в неравностойно положение, с който разшири обхвата на 
благотворителните и доброволческите си дейности през 2015 г. По повод 20 годишния 
юбилей компанията подкрепи каузата „Подкрепяща семейна грижа за деца в риск”  с 20 000 
лв. за осъществяването на дейности по тази инициатива през 2015 година от Фондация „За 
нашите деца”. Целта е с тази сума да бъдат спасени от изоставяне 10 деца и да бъдат 
подкрепени 20 деца в приемни семейства.  
Сумата, която ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” дари на Фондацията, е възможна 
благодарение на наградата на д-р Гюнтер Гайер за социално съзнание, която основният 
акционер на Виена Иншурънс Груп - Винер Щетише Ферзихерунгсферайн, присъди на 
дружеството през 2013 г. за социалната му ангажираност. 
Партньорството между фондация „За Нашите Деца“ и БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС 
ГРУП стартира през април 2015 г. 

 

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

Целта на направеното дарение е да бъдат спасени от изоставяне 10 деца и да бъдат 
подкрепени 20 деца в приемни семейства.  
Според статистиката България е на първо място в Европа по брой изоставени деца. Всяка 
година у нас се оставят 2000 бебета. Половината от тях – още в родилния дом. Близо 4000 
деца в страната ни все още живеят в домове. Основна мисия на фондация „За Нашите Деца“ е 
да помага именно на тях. Финансовата помощ, която държавата отпуска, за да им осигури по-
добро бъдеще обаче, е крайно недостатъчна и затова Фондацията търси финансова помощ и 
съмишленици. 
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Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата. 

Партньорството между „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и фондация „За Нашите Деца“ 
цели да допринесе за подобряване на детското благосъстояние в България и спазване 
правото на всяко дете да живее в сигурна семейна среда. Дейностите, върху чието 
продължаване във времето се фокусира Фондацията са работа в полза на най-уязвимите деца 
чрез предоставянето на професионални социални услуги по превенция на изоставянето на 
бебета и предоставянето на качествена приемна грижа. Това включва: 

- Работа по оценяването и обучението на кандидати за приемни семейства 

- Настаняване на бебета и деца в приемни семейства 

- Провеждане на специализирани обучения за одобрените приемни семейства по теми, 
свързани с живота на децата в институции; административен статут на приемното дете 
и семейство; посрещане на детето в приемното семейство и адаптация; както и 
надграждащи обучения - „Силата на ментализацията” и „Комуникация с осиновители”.  

- Консултация със специалисти и подкрепа за биологичните родители да не изоставят 
своите бебета в трудни за тях моменти. Най-честите причини за раздялата им са 
бедността и фактът, че майките нямат подкрепа от своите семейства или самите те са 
израснали в домове., и др. 

 

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): 

Изборът на каузата беше направен „на живо” – по време на събитието по повод официалното 
отбелязване  на 20-тия юбилей на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”  през 
декември 2014 година. Присъстващите – служители, акционери, партньори, представители на 
застрахователната и банковата индустрия, клиенти, и преди всичко – съмишленици, имаха 
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възможност чрез анкета и да изберат една от представените социални каузи, която 
дружеството да подкрепи с 20 000 лв. за период от една година.  

 
 
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) 

На предварителен етап – при подбора на социалните каузи, на които дружеството би оказало 
подкрепа; след избора на каузата направихме допълнителни консултации с екипа на 
Фондацията, за да прецизираме дейностите в обхвата на  инициативата. 

 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 
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 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? 
 

Анкета „на живо” в рамките на специално събитие. Беше избрана каузата, събрала най-

голям брой гласове от присъстващите. 

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 – получаваме отчети за постигнатите резултати от Фондация „За нашите деца” 

 
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): 
информационните канали на Фондация „За нашите деца” 
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 Чрез специални събития (моля опишете) – събитието по време, на което беше обявена 

избраната кауза, която дружеството се ангажира да подкрепи. 
 

 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) - 
информационните канали на Фондация „За нашите деца” 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) – събитието по време, на което беше обявена 
избраната кауза, която дружеството се ангажира да подкрепи 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 

 


