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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2018 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 15.09.2018 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:  
Подкрепа на каузи чрез целево дарение в рамките на инициативата „Приказки за добрината“ 
 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 2017 г. 
 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): еднократно 
 

Бюджет на проекта / каузата: 30 000 евро 

x 

x 
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Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 

Като компания, която е ориентирана към това да обезпечава подкрепа, сигурност и 
спокойствие на своите клиенти, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп винаги е била близо до 
хората и остава до тях каквото и да се случи. Това намира отражение и в ангажираността на 
дружеството към социални каузи и партньорства, които се стремят да постигнат устойчива 
промяна за хора в неравностойно положение. 

 
Такъв пример са организации, посветени на това да помагат на деца и млади хора от 
социално уязвими групи, които работят успешно с тях по структурирани методики за 
обучение, консултация и развиване на набор от умения. Същевременно, в ежедневната си 
дейност, те търсят начини да подпомогнат хората в нужда в тяхната адаптация и интеграция в 
обществото, така че да имат шанс да променят живота си към по-добро.  
 
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. 
 
За своята социална ангажираност ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД е 
получило редица награди през годините. 
 

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

В продължение на стратегията си за корпоративна социална отговорност, на специално 
събитие под надслов „Приказки за добрината“, през лятото на 2017 година ЗЕАД „Булстрад 
Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД събра свои партньори и съмишленици, за да представи 
историите за добрите дела, които понякога остават неразказани или нечути.  
Тези истории или приказки за добрината бяха разказани в първо лице от представители на 
част от неправителствените организации, които дружеството е подкрепяло през годините. 
 
Четири социални проекта получиха целево финансиране на обща стойност 30 000 евро като 
част от тази инициатива след проведени консултации: 
 

- Проектът на Фондация "BCause" и Фондация „Проект Северозапад“ за изграждане на 
Домашен социален патронаж, базиран в село Лютиброд.  

- Социалните каузи „Детска къща дава надежда за ново начало“ и „Детството се нуждае 
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от семейство“ на фондация „За Нашите Деца“ 

- Проект „Вкусно“ на Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД). 

Дарената сума е от фонда към втората награда за социално съзнание в едноименния конкурс 
на името на д-р Гюнтер Гайер, която дружеството получи през 2017 година.  

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

• Да бъдат подпомогнати социални проекти за хора в нужда, които създават устойчива 
промяна; 

• Да бъде пример и да насърчава хора, организации и общности да преобразяват 
живота, като развива дарителството и социалните инвестиции, за да има повече 
приказки за добрината. 

• Да се даде гласност на повече каузи, които променят живота на хора в неравностойно 
положение в приказки за добрината; 

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2018 г.? 

• Проектът на Фондация “BCause” и Фондация „Проект Северозапад“ е за изграждане на 
Домашен социален патронаж, базиран в село Лютиброд, за доставяне на храна, 
осигуряване на домашни грижи, социална подкрепа и здравни услуги за над 300 
възрастни хора от планинския регион на Искърското дефиле в района на община 
Мездра, живеещи сами. 

• Детска къща е истински дом, който фондация „За Нашите Деца“ осигурява. Това е 
алтернатива на живота в институция за изоставени бебета, които живеят в къщата в 
очакване да бъдат осиновени, върнати в родното си семейство или настанени в 
приемно семейство. 

• Чрез своите центрове за обществена подкрепа по програмата „Детството се нуждае от 
семейство“ фондация „За Нашите Деца“ осигурява на нуждаещите се децата и техните 
семейства, изправени пред различни предизвикателства, безплатен достъп до богат 
набор от социални услуги и специалисти, различни видове рехабилитация, материална 
подкрепа и др. 

• Проект „Вкусно“ на Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) е за оборудване 
на кухня за здравословно готвене и обучения на родители от ромската общност в 
приготвяне на здравословна и подходяща за възрастта и потребностите на децата 
храна. 
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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 (моля посочете примери) С експерти във Виена Иншурънс Груп 

 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 
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 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) 

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? 
 
Каузи и проекти, насочени главно към хора в неравностойно положение, които създават 
условия или системно работят в дългосрочен план за: 
 
- устойчиво повишаване на информираността по теми, свързани със здравето и превенцията 
- грижа за здравето и рехабилитация  
- насърчаване, развиване и повишаване на приложими умения и компетенции, които биха 
помогнали на тези хора да намерят своето място или да се адаптират по-успешно към 
условията на средата 
- устойчиво повишаване и насърчаване на знанията  
- насърчаване и развиване на таланти в различни 
- професионално и кариерно ориентиране, и др. 
 
 

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 



                                                                                                                                                   
 

6 
 

 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) Специално събитие в Музея за история на София 
на 17.08.2018 г. 
 

 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) Специално събитие в Музея за история на София 
на 17.08.2018 г. 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2018 ! 

 


