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Формуляр за участие в конкурс 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2022 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2022 г. 
 
 

І.  Контактна информация:  Евроинс Иншурънс Груп  АД 

Адрес: София, бул. Христофор Колумб №43 

Контактно лице: Десислава Еленкова 

Телефон 08 9999 5520 

e-mail: dessy_elenkova@euroins.bg 

Моля, посочете на коя 
асоциация сте член: 

АБЗ 

Адрес:  

 
 
 

ІІ. Информация за номинирания проект/инициатива 

1. Име на проекта/инициативата,  която номинирате за наградата: 
Стипендиантска програма „Постигам по-висок успех” 2022г.  

 
https://www.blagotvoritel.org/bg/news.html?start=60 
 

2. Период на реализация: (месец, година): 
             „Евроинс Иншурънс Груп „АД се включи в проекта през 2020г и всяка година дарява 
средства  

3. Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
ежегодно 

4. Бюджет и способи за осъществяване на проекта/инициативата 
Дарени средства по  проекта за 2022г - 12 000лв  

 

5. Описание на проекта/инициативата: цели, задачи, целеви групи 
Целева група са деца в неравностойно положение, лишени от родитески грижи – 
ученици в гимназия или студенти 1-ви курс 
 

6. Описание на дейностите, извършени по проекта/инициативата  

Проектът „Постигам по-висок успех” е национална програма за подпомагане на ученици от 

https://www.blagotvoritel.org/bg/news.html?start=60
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8-и до 12-ти клас и студенти първокурсници, лишени от родителски грижи.   

За стипендии кандидатстват ученици и студенти, за които образованието е от особена 
важност и са постигнали над 5.00 или над 5.50 успех за предходната година. Стипендиите 
за висок успех ги насърчават да полагат усилия в училище и да продължат образованието 
си, въпреки социалните и лични предизвикателства, с които се сблъскват.  Освен 
финансова подкрепа, екипът на фондация „Благотоврител”, с подкрепата на „Евроинс 
Иншурънс Груп”,  полага усилия да изгради доверие и дългосрочна връзка със 
стипендиантите, като при нужда са и техни ментори, и приятели. Стипендиантите на 
фондация „Благотворител” са    талантливи и отговорни младежи. Те  се нуждаят и от 
морална подкрепа, тъй като след училище те се връщат в институция, където средата не 
е подкрепяща както у дома с уют и родителска ласка. 

През настоящата 2022г подпомогнахме 12 ученици и студенти. 

7. Постигнати резултати по проекта/инициативата  

Две от момичета, участващи в програма „Постигам по-висок успех”, студентки 1-ви курс,  
са наети на платен стаж в  една от компаниите , част от „Евроинс Иншурънс Груп”. 

Стипендиант на програма „Постигам по-висок успех” 2022г.  

Илияна Илиева – 12 клас  на 19г от гр. Шумен вече студент 1-ви курс специалност „Икономика” в 
гр.Варна 

https://www.blagotvoritel.org/bg/news/433-12.html 

 

Моля, предоставете снимка (снимки), отнасящи се към проекта/инициативата, които 
да бъдат използвани от организаторите при представянето му в публичното 

пространство! 

При възможност може да предоставете и други визуални материали, свързани с 
проекта! 

 
 
 

 
 

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2022! 

https://www.blagotvoritel.org/bg/news/433-12.html

