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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 г. 
 
 
 

Име на компанията: ЗК „Лев Инс” 

Адрес: Гр.София, бул. „Симеоновско шосе” 67 А 

Контактно лице: Красимира Пейчева 

Телефон т: +359 2 8055 318 м: +359 893 399 339 

e-mail: kpeycheva@lev-ins.com 

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: 
„S O S – Спаси дете!” 

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

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
50 000 лв. 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
ЗК „Лев Инс” изгражда стабилна и целенасочена корпоративна социална политика в подкрепа 
на децата на България. 
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Опишете накратко (до 150 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата: 

През настоящата година особено актуален проблем в България се оказват пътните инциденти, 
при които загиват деца, като наболялата обществена тема е изключително важна и 
чувствителна. Новините почти ежедневно са заливани с инциденти, при които са ранени или 
загинали деца и тийнейджъри – факт, който е все по-притеснителен. 
В отговор на тази мрачна статистика, една от най-влиятелните застрахователни компании на 
българския пазар - Лев Инс, споделяща ценностите на голяма част от българското общество и 
стремяща се да подкрепи борбата за намаляване на инцидентите по пътищата, стартира 
своята важна инициатива „S O S – Спаси дете!”. 
За да се превърне събитието в традиция,  ЗК „Лев Инс” разчита изключително много на 
популярните български медии, които се налага да дават още повече гласност не само за 
отразяване на проблема, но и за неговото решаване – чрез непрекъснатата информираност ,  
родители и близки. Децата трябва да бъдат възпитавани от най-ранна възраст на това, как да 
се ориентират във все по-динамичната градска среда и в изключително натоварения 
транспортен трафик. Обучаващи материали (печатни и електронни), специални събития, 
тържества, зелени училища имат за цел да превърнат правилата за движение и спазването на 
законите в ежедневие за децата – бъдещите граждани на България. 

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

Целта на инициативата е да бъде обърнато внимание на най-уязвимите участници в пътната 
обстановка – децата. ЗК „ Лев Инс” успява да привлече  вниманието им по съвременен начин, 
включващ 3D обучение, симулатори и други интересни и интерактивни форми. Една от 
основните задачи, заложени в проекта е и изграждането на площадки по пътна безопасност в 
цялата страна. Ако желаем промяна, трябва както да следим личното си поведение и 
представяне на пътя, така и да се уверим, че предаваме всички необходими знания на 
поколението след нас . Децата са нашето бъдеще. Нека ги пазим и да бъдем отговорни! Това е и 
основната идея на каузата “SOS – Спри! Спаси дете!“ 

 

 

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

 На 26.10.2018 г. в парк хотел Витоша ЗК „Лев Инс” даде начало на кампанията  

”S.O.S. – Спаси дете ”: 

Повече  от 60 деца, официални гости, експерти и представители на местната 
власт  участваха в обучението по пътна безопасност. Децата от детските градини в 
район „Студентски” получиха своите първи уроци по пътна безопасност. На 
малчуганите бяха  подарени материали, свързани с кампанията, а специално за всички 
официални гости и присъстващи беше направена оригинална демонстрация на живо по 
пътна безопасност. По време на събитието беше  представен иновативен и 
интерактивен метод за обучение на подрастващи за правилата за безопасно движение, 
както и симулация на действията след катастрофа. 

http://eurocom.bg/news/article/lev-ins-otkri-kampaniiata-si-s-o-s-spasete-nashite-deca 
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/lev-ins-otkri-kampaniyata-si-s-o-s-spasete-nashite-detsa 

http://eurocom.bg/news/article/lev-ins-otkri-kampaniiata-si-s-o-s-spasete-nashite-deca
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/lev-ins-otkri-kampaniyata-si-s-o-s-spasete-nashite-detsa
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https://www.24chasa.bg/novini/article/7122470 
http://vijnovinite.com/news/1479607 
https://darikradio.bg/kampaniata-s-o-s-spasete-nashite-deca-zapochna-s-urok-po-patna-
bezopasnost.html 
http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4617231/ 
 

 

 На 17.11.2018 г.  в Sofia Ring Mall, бе проведено мероприятие, по време на което  по 
забавен и интерактивен начин децата да се запознаха  с правилата на пътя: 

Чрез детски театър, игри и танци бяха представени различни ситуации – пресичане на 
улица с и без светофар, разчитане на знаците, подавани от регулировчик и 
т.н. Малчуганите участваха активно, като отговаряха на въпроси и демонстрираха какво 
е правилното поведение на пешеходците и водачите на МПС. Разбира се, имаше 
тематични подаръци и изненади, а от Български червен кръст проведоха изключително 
полезна демонстрация по оказване на първа помощ след ПТП. 

http://eurocom.bg/news/article/sos-spasi-dete 

 

http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4621897/ 
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=860989 

 

 ЗК “Лев Инс” подкрепи ученици от техническите гимназии в цялата страна: 

В рамките на кампанията се проведе и финалът на националното състезание „Най-
добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“ 2019 г.  
Домакин на състезанието бе столичната Професионална гимназия по транспорт 
„Макгахан" в София, а на него младите водачи трябваше да покажат добри умения зад 
волана на учебен лек автомобил. Слалом, успоредно паркиране, шофиране назад - 
това бяха само част от задачите, с които трябваше да се справят бъдещите шофьори. 
Тримата състезатели с най-добро време, бяха наградени с едногодишни полици 
”Гражданска отговорност на автомобилистите”, които  ЗК „Лев Инс” връчи на официална 
церемония. 

  На 1.06.2019 г. шарена детска площадка по пътна безопасност украси Южния парк: 

Специалната площадка, комбинираща основни елементи от правилата за пътна 
безопасност (пешеходни пътеки, знаци, пътна маркировка и др.),  има за цел чрез игри и 
забавления неусетно да учи децата на основните правила, които трябва да спазват за 
да избягват инцидентите по пътищата. На международния празник на детето – 1 юни, 
стотици деца и техните родители участваха активно в събитието по откриване на 
площадката. Забавленията продължиха над 2 часа , включвайки редица състезателни 
игри с образователен характер. Активно участие взеха всички присъстващи: деца и 
техните родители, БЧК, представители на организаторите и Национална полиция. 
Екипите на Български Червен кръст демонстрираха начини за оказване на първа помощ 
и връчиха помощи на деца, пострадали при пътни инциденти. Специални гости, които 
уважиха празника бяха: Малина Крумова - Председател на Държавна агенция по 
безопасност на движението, Главен инспектор Росен Рапчев - КАТ, д-р Надежда 
Тодоровска - заместник генерален директор на БЧК и др. 

https://www.24chasa.bg/novini/article/7122470
http://vijnovinite.com/news/1479607
https://darikradio.bg/kampaniata-s-o-s-spasete-nashite-deca-zapochna-s-urok-po-patna-bezopasnost.html
https://darikradio.bg/kampaniata-s-o-s-spasete-nashite-deca-zapochna-s-urok-po-patna-bezopasnost.html
http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4617231/
http://eurocom.bg/news/article/sos-spasi-dete
http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4621897/
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=860989
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https://business.dir.bg/kompanii/sharena-detska-ploshtadka-na-lev-ins-po-patna-
bezopasnost-ukrasi-yuzhniya-park 

 

https://www.24chasa.bg/novini/article/7485292 
https://trud.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-
%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8
1/ 
https://stolica.bg/raion-lozenec/sharena-detska-ploshtadka-po-patna-bezopasnost-ukrasi-
yuzhniya-park-snimki 
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8
1%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0/ 

 

 

 

 

 

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) - Пътна полиция и  БЧК. 

https://business.dir.bg/kompanii/sharena-detska-ploshtadka-na-lev-ins-po-patna-bezopasnost-ukrasi-yuzhniya-park
https://business.dir.bg/kompanii/sharena-detska-ploshtadka-na-lev-ins-po-patna-bezopasnost-ukrasi-yuzhniya-park
https://www.24chasa.bg/novini/article/7485292
https://trud.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81/
https://stolica.bg/raion-lozenec/sharena-detska-ploshtadka-po-patna-bezopasnost-ukrasi-yuzhniya-park-snimki
https://stolica.bg/raion-lozenec/sharena-detska-ploshtadka-po-patna-bezopasnost-ukrasi-yuzhniya-park-snimki
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
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 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 

 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 
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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) 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
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 Чрез годишния CSR отчет 
 

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

 


