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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2017 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра 15.09.2017 г. 
 
 
 

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: „Готови за успех“ на фондация 
„БИКОУЗ в помощ на благотворителността” в партньорство с фондация „Сирак“ 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 10. 2011 г. 
 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): ежегодно 
 

Бюджет на проекта / каузата: 27 000 лв. за периода от 2011 до 2016, вкл.  

x 

x 
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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” (Фондация „БИКОУЗ в помощ на 
благотворителността”); 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: 

От 2006 година насам Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността”, в партньорство с 
фондация „Сирак“, оказват подкрепа на ученици и студенти – сираци и полусираци, с отличен 
успех, за да продължат образованието си. Чрез стипендиантската програма „Готови за успех” 
се оказва подкрепа на млади хора, които са мотивирани, целеустремени и имат нужда само 
от шанса да докажат способностите си. 
В програмата участват ученици от 12 клас, на които стипендията помага да се подготвят за 
кандидатстване във ВУЗ, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни 
университети. „Готови за успех” подкрепя младежите не просто, защото са ощетени от 
съдбата, а защото имат изключителни постижения и отличен академичен успех. 
Стипендиантите се обучават в престижни специалности, печелят награди и конкурси.  
Средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения – от компании, работещи в 
България и индивидуални дарители. 

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

За съжаление, много деца и младежи, останали без родителска подкрепа навлизат на пазара 
на труда рано и недостатъчно подготвени. Това, което фондацията прави чрез стипендиите е 
да ги насърчава да получат по-високо образование, което може да им помогне да си намерят 
подходяща работа и да имат избор за собственото си бъдеще. През 11- те години на проекта,  
са осигурени (съвместно от Фондацията „БИКОУЗ в помощ на благотворителността” и 
Фондация ‚Сирак“) 1140 годишни стипендии на обща стойност над 1,7 млн. лв. Стипендиите са 
десетмесечни, годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за 
учениците. Броят на стипендиите "Готови за успех" зависи от сумата на набрани през годината 
дарения. Целта за 2017 г. е програмата да подпомогне поне 120 стипендианта. 

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

Компанията планира да продължи да подкрепя стипендиантската програма и занапред. 
Предстои да се включи в кампанията за учебната 2017/2018 г. 
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По време на събитие, посветено на „Приказките на добрината“, което се проведе на 17 август 
2017 г., дружеството представи част от неправителствените организации и каузите, които е 
подкрепяло пред годините, за да им даде повече гласност и да привлече нови съмишленици в 
лицето на социално ангажирания бизнес и обществеността.  

Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността” и по-специално - една от нейните каузи 
– Стипендиантска програма „Готови за успех“, беше представена от стипендиантка на 
програмата, която показа на присъстващите, че промяната е възможна, а целта – постижима. 

 

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) – темата на каузата е избрана от Фондацията. Булстрад Живот я 
подкрепя.  

 

 
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 екипа на Фондацията и с други компании, които също подкрепят програмата – не толкова за 
избора на проекта, колкото за релевантността на критериите за участие в програмата 

 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.  
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 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: представител на дружеството участва в комисия за разглеждане на кандидатурите 
на стипендиите, което позволява да се удостовери, че кандидатите, одобрени за стипендия, 
наистина отговарят на поставените условия за участие в програмата и са класирани 
обективно. 
 

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 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете): ученици и студенти – сираци и полусираци, с отличен успех. 

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? 
Бенефициентите се избират от специална комисия, формирана по покана на фондацията, за да 
се обезпечи прозрачност на процеса на подбор на стипендиантите всяка учебна година. 
Критериите са изготвени от фондацията и включват набор от задължителни документи, които 
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да удостоверят семейно и социално положение, необходимото ниво на оценки от училище/ 
университет, мотивация за участие в програмата и др. Повече: 
http://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/211-pravila-i-
kriterii.html?Itemid=437 

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 – в края на всяка учебна година фондацията организира отчетно събитие, на което 
кани стипендианти и дарители, за да отчете резултатите. Имаме възможност за директен 
контакт със стипендиантите и събиране на обратна връзка за ползата от тези стипендии. 

 
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) – бюлетина на 
Фондацията 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) – представяне на Фондацията и тази нейна кауза 
по време на специално събитие, посветено на „Приказки за добрината“ на 17 август 2017г. 
(споменато по-горе). 
 

 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 
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 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 ! 

 


