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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2021 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 10.09.2021 г. 
 
 
 

Име на компанията: УНИКА 

Адрес: Бул. Тодор Александров №18 

Контактно лице: Биляна Дончева 

Телефон 0886850201 

e-mail: bilyana.doncheva@uniqa.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: 
Проект „Зелени инициативи, телемедицина и безплатни лекарски консултации от УНИКА“. 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
2021 година 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
нерегулярно 

Бюджет на проекта / каузата: 
30,000 

x 
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Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Да 

Опишете накратко (до 200 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата: 

През 2021 година стартирахме проект „Зелени инициативи, телемедицина и безплатни 
лекарски консултациии от УНИКА“. Той има за цел да обедини действията на компанията в 
стремежа да полагаме устойчива грижа за околната среда, както и да правим грижата за 
здравето все по-достъпна.  Стимулиране на корпоративни активности с цел почистване и 
облагородяването на природни местности и сплотяване на колективния дух, подкрепа на 
партньори, ориентирани в посока стимулиране на физическата  активност и 
природосъобразния начин на живот.    

Моля, опишете накратко (до 200 думи) целите и задачите на проекта / каузата.  

Целите на проекта могат да бъдат разделени в три основни направления.  

Първо, да подкрепяме и поощряваме инициативи, с цел заедно да пестим време и 
намаляваме екологичния отпечатък и насочваме вниманието към профилактичната грижа за 
здравето, като например осигуряваме възможност за дигитална консултация с доктор за 
всички, без значение дали са наши клиенти, или не – т.е. не пътуваме и чакаме за преглед, 
когато е възможно, напълно безопасно, записване на час за физически преглед изцяло 
онлайн, както и подаване на претенции чрез дигитален канал. През 2021 година, 
продължихме традицията и предоставихме 100 безплатни консултации за всички желаещи, по 
случай „Деня на здравния разботник“, подадените онлайн претенции са се увеличили 5 пъти 
повече и все повече се увеличават онлайн консултациите и записване на часове за преглед. 
Насърчаване използването на изцяло дигитална здравна карта, което ни дава възможност да 
не произвеждаме PVC карти. 

На второ място, стимулираме нашите служители да осъзнават личната си отговорност на всеки 
един от нас в грижата за природата, но и в грижата за нас самите. УНИКА България мотивира и 
подпомага екипа си да прекарва повече работно време сред природата, развивайки проекта 
ни за работа от разстояние „Офис без граници“. Същевременно ги подкрепяме и в желанието 
им да се реализират активности за почистване и облагородяване на природни местности.    

И на трето място, подкрепяме партньори, които полагат усилия да стимулират физическата 
активност и природосъобразния начин на живот. УНИКА е спонсор на Българската Асоциация 
по Триатлон, които са си поставили задачата да стимулират и подпомагат много млади хора 
да тренират колоездене, плуване и бягане. Подкрепяме и развитието на българския 
планински туризъм.     
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Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2021 г.? 

През 2021 година: 

- По случай „Международния ден на здравето“ и „Деня на здравния работник“ през месец 
април предоставихме 100 безплатни консултации. От една страна да подпомогнем здравната 
система, от друга все повече хора да имат възможност да се убедят в удобството на онлайн 
медицинските консултации при неспешни състояния, благодарение на които потребителите 
спестяват време и необходимост да се придвижват с автомобила си; 

- Доразвиване на услугите на приложението за телемедицина MedUNIQA – създаване на 
профил на клиенти с услуга Профилактика. Получават и съхраняват дигитално информацията 
от своите профилактични прегледи и имат възможно директното да ги споделят с лекар за 
консултация; 

- Поощряване на клиенти и партньори да се възползват от онлайн услугите на УНИКА чрез 
рекламна активност в социалните мрежи; 

- Спонсориране на Българската Асоциация по триатлон в организацията на две национални 
състезания в Пловдив и Бургас с цел популяризиране на триатлона в България и мотивиране 
на състезателите;  

- Подкрепа на българския планински туризъм чрез различни партньорства с обекти на Витоша;  

- Застраховане на участниците в състезанието Red Bull Bike The Balkаn – преминаване с колела 
маршрута Ком-Емине;  

- Почистване и поставяне на указателни табели на местността св. Марина, област Пазарджик; 

- Предстоящо маркиране на туристическа пътека в Люлин планина;         

 

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

 Не 

 Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 

6. Кой е получавал подкрепа чрез програмата (целева група): 

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете) 

7. 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 
 

 Други (моля опишете) 
 
 

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

 
 

 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2021! 
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