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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията: "АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР" ООД 

Адрес: Гр. Варна, пл. Екзарх Йосиф 1, ет.2 

Контактно лице: Олга Митишева 

Телефон 052  630 745 , 0888 205 119 

e-mail: o.mitisheva@admiralins.bg 

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: 
Кауза: „СПРИ! Давам път на пешеходец!” 
Проект:  „Варна с безопасни улици:  СПРИ! Давам път на пешеходец!”  

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
 Юни 2014 г. -  До сега (безсрочно)  

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно  

Бюджет на проекта / каузата: 
Финансирането осигурено за каузата от „Адмирал Иншурънс  Брокер”, до момента, възлиза на  
6 500 лв.  (2 000 лв. за 2014 г.; 2 000 лв. за 2015 г.; 2 500 лв. за 2016 г.)  

 

X 
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Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
ДА 

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

   Каузата, в основата на проекта се нарича „СПРИ! Давам път на пешеходец!”  
 Самият проект представлява СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ, в рамките на която млади хора 
(ДОБРОВОЛЦИ) от гр. Варна, осъществяват превенция на злополуките причинени от 
пътнотранспортни произшествия (ПТП). 
  Доброволците (на възраст 18 – 29 г.), осъществят личен контакт “очи в очи” с хиляди водачи на 
МПС от гр. Варна, насърчавайки ги към по-отговорно поведение, по време на път. 
 На водачите се раздават, самозалепящи се стикери за автомобил с отпечатани върху тях: 
Каузата „СПРИ! Давам път на пешеходец!”, Логото на Варна Европейска Младежка Столица 2017 
и Логата на партниращите организации и институции.    
  Стикерите действат в следните направления:  

- В акт на съпричастност към каузата, водачите на МПС доброволно залепили стикерите на 
задната видима част на автомобилите си, насочват вниманието на водачите движещи се 
зад тях за потенциална опасност от ПТП. (Оказване на превенция) 

- Чрез собственоръчното залепяне на стикер, водачите вменяват допълнителна 
отговорност към себе си, своеобразно декларирайки поведението си по време на път.  

- С всеки залепен стикер се дава положителен пример не само на останалите водачи на 
МПС, а и на обществото като цяло!  

  
 Акциите за раздаване на стикери се провеждат:   

- На добре обезопасени, натоварени с трафик варненски кръстовища, по време на дълго 
изчакване на автмобилите на червена светлина. (раздаванията се извършват само и 
единствено през предпазни ограждения) 

- В училища-партньори (по време на „Час на класния ръководител”) заедно с лекция на 
тема „Безопасност на движението!” и указания: Учениците да предадат стикерите  на 
своите родители и да ги насърчат към по-отговорно поведение по време напът 

- По време на събития на организации, подкрепящи каузата 

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

  Най-голямата цел (в дългосрочен план) е: 
- Да се подобри заобикалящата среда и улиците на Варна да се превърнат  в по-безопасно място 
за пешеходците. 
Подцелите (задачите), в рамките на проекта:  
- Създаване по-безопасна среда за живот, като достигнем до максимално голяма аудитория 
(водачи на МПС), насърчавайки ги ДОБРОВОЛНО да подкрепят каузата: ”СПРИ! Давам  път на 
пешеходец!” 
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- Стимулиране на инициативността, предприемчивостта, доброволчеството и социално- 
отговорното поведение, както сред младите хора, така и в обществото като цяло! 
- Популяризиране на титлата на Варна като Европейска Младежка Столица 2017 г.  
- Превръщане на проекта в пример за устойчива във времето добра практика 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, заложени в проекта: 
- Ежегодно отпечатване и разпространяване на над 10 000 бр. самозалепящи се PVC стикери за 
автомобил, насърчаващи водачите на МПС доброволно да подкрепят каузата „СПРИ! Давам път 
на пешеходец!”.  (Всяка година „Адмирал Иншурънс  Брокер” ООД финансира отпечатването 
на минимум 3 500 бр. стикери „СПРИ! Давам път на пешеходец!”  ( 3 700 бр. за 2014 г.; 3 700 
бр. за 2015 г.; 4 700 за 2016 г.)   
- Поставяне на рекламен трансперант (на атрактивна градска локация), който да популяризира 
каузата, сред широката общественост (жители, гости/туристи и бизнес на гр.Варна) 
 

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 

Преди да подкрепим каузата сме провели редица разговори с:  

- Представители на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Карай умно, 
искам живот” (в памет на Лора и Ники)  
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- Представители на „Постоянната комисия по безопасност на движението” към Община 
Варна 

- Представители на младежки неправителствени и студентски организации, подкрепящи 
каузата „Спри! Давам път на пешеходец!”  

 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  
 

- Доброволци (младежи на възраст  18 – 29 г.) привлечени, чрез организации 
подкрепящи каузата и нейните послания  

- Доброволци, привлчени чрез публична покана  
- Служители на компанията  
- Партньорства в лицето на Младежки неправителствени организации 
- Партньорства със Студентски организации  
- И др.  

 
От 2014 г. -  до сега: Общият брой доброволци подкрепили каузата под една или друга форма 
– над 50 човека (предимно младежи на възраст 18 – 29 г.) 
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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? 

 
 Преди да вземем решение да подкрепим (финансираме) каузата, подробно се запознахме с 
ползите за обществото и с концепцията на екипа, който стои зад фактическата и реализация.  
Критериите за избор са сведени преди всичко до ОБЩИ ЦЕННОСТИ и ДОВЕРИЕ! 

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 
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 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) 
- Каналите на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Карай умно, искам 

живот” (В памет на Лора и Ники) и каналите на организациите подкрепящи каузата  
„СПРИ! Давам път на пешеходец!”   

 
 Чрез специални събития (моля опишете) 
- Проведена е пресконференция в гр. Варна  

 
 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) 
- Екипа стоящ зад каузата, неведнъж е публикувал във Facebook страницата: „ СПРИ, 

Давам път на пешеходец ”  за подкрепата оказана от АДМИРАЛ ИНШУРЪНС БРОКЕР. 
Подкрепата която сме оказвали е обявявана публично също и по време на медийни 
изяви и по време на проведената пресконференция, свързана с каузата.  

 
 Чрез специални събития (моля опишете) 
- По време на пресконференция  

 
 Чрез годишния CSR отчет 

 
 Друго (моля опишете) 

 
 
 

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 
 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86-716957335036279/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86-716957335036279/?ref=page_internal

