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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 
 
 

Име на компанията: Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД 

Адрес: гр. София 1618  , бул.България № 118 

Контактно лице: Илда Павлова 

Телефон +359 887 883 301 

e-mail: i.pavlova@iandgbrokers.com 

Моля, посочете на коя асоциация 
сте член: 

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери 

 
1. Компанията оперира на: 
       
        международно ниво   
      
        национално ниво   
 
        регионално ниво 

 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
„СТАНИ БЕЗОПАСЕН НА ПЪТЯ С АЙ ЕНД ДЖИ БРОКЕРС“ 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Ноември 2018 г. 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
еднократно 

Бюджет на проекта / каузата: 
21 000 лв. 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Да 

 

 

 



                                                                                                                                                     

 

2 
 

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

Олимпиада по пътна безопасност „Стани безопасен на пътя с Aй енд Джи Брокерс“ цели 
възпитаването на безопасно поведение по пътищата, още от най-ранна възраст. Над 3500 
ученици от от 5-и до 7-и клас в 76 училища в страната се включиха в олимпиадата по 
безопасност на движението по пътищата. Учениците бяха разделени в две възрастови 
категории, спрямо ученото в училище по модул Безопасност на движението по пътищата 
(БДП). Олимпиадата протече в 2 кръга. В първи кръг всички участници попълниха онлайн тест 
на специално създадена платформа - https://www.avto-u.bg/#/school-quiz-results , съдържащ 
12 въпроса. Най-добре представилите се 400 деца продължиха във втори кръг. 

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

 Повишаване на знанията и уменията на нашите деца за отговорно поведение по 
пътищата, чрез демонстриране на практически умения в създадени игрови ситуации. 

 Стимулиране, популяризиране и поощряване на добри практики за пътна безопасност; 
 Създаване на механизми за извън класно обучение по Безопасност на движението по 

пътищата (БДП); 
 Превенция по отношение пътната безопасност и борба с пътния травматизъм; 
 Създаване на реални условия за демонстриране от децата на овладени норми за 

правилно поведение. 
 

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2019 г.? 

 21 ноември 2018 г. - Oлимпиада по пътна безопасност в 119 СOУ „Акад. Михаил 
Арнаудов“”, град София. Участие взеха 1229 ученика от 24 училища.  

       https://www.monitor.bg/bg/a/view/startira-pyrvata-olimpiada-po-pytna-bezopasnost-150187 

 23 януари 2019 г. -  Oлимпиада по пътна безопасност в общинска зала „Иван Вазов“, град 
Стара Загора. Участие взеха 730 ученика от 11 училища от областта. 
https://www.actualno.com/starazagora/nad-500-deca-na-olimpiadata-po-pytna-bezopasnost-v-
stara-zagora-news_717935.html 

 21 февруари 2019 г. - Oлимпиада по пътна безопасност в общинска зала „Катя Попова“, 
град Плевен. Участие взеха 392 ученика от 10 училища от областта. 
https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-pleven-startira-olimpiada-po-pytna-bezopasnost-2149239 

 
 15 март 2019 г. - Олимпиада по пътна безопасност в СУ „Васил Левски“, град Русе. Участие 

взеха 933 ученика от 33 училища от областта.  
https://www.dunavmost.com/novini/nagradiha-50-uchenitsi-v-olimpiada-po-patna-bezopasnost-v-
su-vasil-levski-ruse 
 
 

https://www.avto-u.bg/#/school-quiz-results
https://www.monitor.bg/bg/a/view/startira-pyrvata-olimpiada-po-pytna-bezopasnost-150187
https://www.actualno.com/starazagora/nad-500-deca-na-olimpiadata-po-pytna-bezopasnost-v-stara-zagora-news_717935.html
https://www.actualno.com/starazagora/nad-500-deca-na-olimpiadata-po-pytna-bezopasnost-v-stara-zagora-news_717935.html
https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-pleven-startira-olimpiada-po-pytna-bezopasnost-2149239
https://www.dunavmost.com/novini/nagradiha-50-uchenitsi-v-olimpiada-po-patna-bezopasnost-v-su-vasil-levski-ruse
https://www.dunavmost.com/novini/nagradiha-50-uchenitsi-v-olimpiada-po-patna-bezopasnost-v-su-vasil-levski-ruse
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 На 08 май 2019 г. - Закриване на олимпиадата по пътна безопасност в град София и 
награждаване на участниците.  

 
 На 10 май 2019 г. - Закриване на олимпиада по пътна безопасност град Русе и награждаване 

на участниците.  
https://www.dunavmost.com/novini/nagradiha-50-uchenitsi-v-olimpiada-po-patna-bezopasnost-
v-su-vasil-levski-ruse 
 

 На 14  май 2019 г. - Закриване на олимпиадата по пътна безопасност в град Стара Загора и 
награждаване на участниците. 
 

 На 16 май 2019 г. - Закриване на олимпиадата по пътна безопасност в град Плевен и 
награждаване на участниците. 

 

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  - „Институт за пътна безопасност“ - независима неправителствена организация. 

  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.  

https://www.dunavmost.com/novini/nagradiha-50-uchenitsi-v-olimpiada-po-patna-bezopasnost-v-su-vasil-levski-ruse
https://www.dunavmost.com/novini/nagradiha-50-uchenitsi-v-olimpiada-po-patna-bezopasnost-v-su-vasil-levski-ruse
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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 

6. Участват ли доброволци в процеса на реализация на проекта / каузата: 

 Не 

 Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори – „Института за пътна безопасност“, 
Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на 
образованието и общините София, Плевен, Стара Загора, Русе. 
 

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

 

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) 
 

 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) 
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 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 

 
 
Снимков материал: 
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