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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 г. 
 
 
 

Име на компанията: Дженерал брокер ООД 

Адрес: София, ул. Якубица 7Б 

Контактно лице: Славина Кръстанова 

Телефон 0889 990399 

e-mail: slavina@generalbroker.bg 

Моля, посочете на коя 
асоциация сте член: 

 

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

 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
“Бъдеще за Виви“ 

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

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Еднократно  

Бюджет на проекта / каузата: 
4 082 лв 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 

 

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

„Дженерал Брокер“ООД се присъедини към кампанията „Бъдеще за Виви“ за набиране на 
средства за транспортиране и лечение на дете в чужбина.  

Набиране на средства за транспортиране и лечение на дете в чужбина след 
диагностициране на раково заболяване. 

Организиране на дарителска кампания в офисите на брокера, чрез поставяне на кутии за 
дарения, както и лично дарения от служители на Брокера. 

 

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) 

 Не 

 
5. Как осъществявате контрол за актуалността на темата на проекта / каузата към 
обществените нужди? Възможен е повече от един отговор. 
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 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: Проекта е реализиран еднократно в рамките на 3 месечен период. За формата 
на реализирането му сме се консултирали с представител на заинтересованата страна. 
 

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): Нуждаещ се от финансова подкрепа за лечение на тежко 
заболяване. 

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 дарения  
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9. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
Деца нуждаещи се от финансова подкрепа 

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: Чрез консултации със служители на Брокера, относно начина на реализиране, 
споделяне на положителни практики и насоки в идентични кампании. 

 
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: През медиен канал на заинтересованата страна и информационни материали в 
офисите на Брокера. 
 

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) 
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 Чрез годишния CSR отчет 

 
 Друго: Вътрешно фирмен комуникационен канал, за активноста на всяка точка.  

 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019 ! 

 


