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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 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” 

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

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата:  

X 

X 
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5000 лв. за 2019 г. (42 000 лв. за периода от 2011 до 2019 г., вкл.) 
 

Има ли компанията обща стратегия за 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.  
 
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. 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.  

През годините БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП с постоянство подкрепя социални 
каузи и неправителствени организации, които насърчават образованието и спорта, 
интегрирането в обществото и превенцията, подпомагат хора в неравностойно положение и 
имат за цел да подобрят стандарта на живот и да дадат шанс за по-добро бъдеще.  

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: 

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. 
Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, 
изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция. 

Водещ критерий е успехът на кандидатите. Подкрепят се младежите не просто защото са 
ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения, отличен успех и са 
целенасочени, мотивирани и активни. Допълнително стипендиантите получават подкрепа за 
старт в кариерата и възможност да се запознаят с водещи работодатели. Средствата за 
стипендиите са осигурени изцяло от дарения – от компании, работещи в България и 
индивидуални дарители. 

За нашата устойчива ангажираност и подкрепа към тази кауза през годините, бяхме отличени 
и в конкурса „Застрахователи за обществото“ през 2017 г., което прави нашата отговорност 
още по-голяма. 
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Моля, опишете накратко (до 150 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

Чрез фонда за стипендии, фондацията подпомага и насърчава младите хора без родителска 
подкрепа да инвестират повече усилия в това да се образоват и да получат по-високо 
образование, което да им даде възможност и за по-добра реализация при избора на 
професия и място за работа. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е 

успехът на кандидатите. Подкрепяме младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а 
защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и 
активни. Чрез тази програма нашите стипендианти не само имат възможност да продължат 
образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата и да се запознаят с водещи 
работодатели.  

Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. 2000 лева 
осигуряват стипендия за студент, а 1000 лева - за ученик в 12-ти клас. Броят на стипендиите 
"Готови за успех" зависи от сумата на набрани през годината дарения. 

 

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

Дружеството подкрепя каузата вече девета поредна година – потвърдена е финансовата ни 
подкрепа и за учебната 2019/2020 г. Поддържаме контакт с фондацията и се стремим да 
дадем по-голяма гласност на проекта. 

 

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.  
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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.  

 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 
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 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 
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/210-kak-se-kandidatstva-
za-stipendia-gotovi-za-uspeh.html?Itemid=437 

 
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. 

 

http://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/210-kak-se-kandidatstva-za-stipendia-gotovi-za-uspeh.html?Itemid=437
http://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/210-kak-se-kandidatstva-za-stipendia-gotovi-za-uspeh.html?Itemid=437
http://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/211-pravila-i-kriterii.html?Itemid=437
http://www.bcause.bg/component/content/article/123-gotovi-za-uspeh/211-pravila-i-kriterii.html?Itemid=437
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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) – при всяка подходяща възможност, която 
позволява да разкажем за социалната ангажираност и каузите, които подкрепя дружеството.  
 

 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) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019 ! 

 


