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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията: “ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД 

Адрес: гр.София , ул. “Георги Бенковски” № 3 

Контактно лице: Ванина Ханджийска  
 

Телефон +359 (02) 9027141  
 

e-mail: vanina.handjiyska@dzi.bg 
Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

АБЗ 

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

2. Награда «Застрахователи за обществото» 
Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
История с бъдеще: висше образование за повече български деца 
 
 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
11.05.2016 
 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 50 хил. лева и ще нараства всяка година с по 20 хил. лева до 110 

 

Х 
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хил. на четвъртата година (след която сумата остава константна). 
 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да 

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

Каузата, която ДЗИ припознава за своя лична мисия, е повече деца да продължат 
образованието си във висше учебно заведение.  
Чрез средствата от учредения набирателен фонд, всяка година 10 деца от различни региони 
на страната ще получават месечна стипендия и покриване на таксите им за обучение до 
завършването на образователно-квалификационна степен бакалавър (4 годишен курс на 
обучение).  
 
Допълнителна информация: 

 Старт на каузата: 2016 година 

 Брой стипендианти: 10 от различни части на страната (сред критериите за 
селекция се залага и регионалност, съответстваща на административните 
региони на ДЗИ) 

 Учебно заведение: СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет 

Финансиране на каузата 
Като част от инициативите, свързани със 70-та Годишнина на ДЗИ, проектът ще се 
финансира от учреден от ДЗИ набирателен фонд. Средствата в него ще постъпват чрез:  

 Набирателна сметка за дарения  

 Специално изграден онлайн магазин 

 Кутии за дарения в офисите на ДЗИ в цялата страна 

 По време на 10-те хепънинга в страната, обхващащи „Спортни звездички“ и 
Концерти на ДЗИ в периода 11.05-22.06.2016г. 

При направено дарение ДЗИ ще подарява своите благотворителни предмети – детски 
рисунки от конкурса „Моето ДЗИ“ и плюшени мечета.  
Реализирането на инициативата ще се извършва в партньорство със СУ „Св. Климент 
Охридски“ – Стопански факултет и Бизнес клуб на СУ.    
 
Когато имаш 7 десетилетия зад гърба си, най-голямата награда е да можеш да предадеш 
опита и знанията си, да споделиш и да продължиш да градиш върху поставените основи. 

 

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

Целта е, стартирайки през 2016г., каузата да се превърне в ежегоден, дългогодишен и 
устойчив проект на ДЗИ. Това ще стане възможно чрез набирателен фонд, който ще 
финансира следването на нашите стипендианти в период от четири години.  
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Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата. 

 

 

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) 

СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет и Бизнес клуб на СУ и Рекламна 
агенция All-Channels 
 

 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. 
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 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) 
Студенти от Бизнес клуб на СУ 
 

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

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете) 
10 новоприети студента (образователно-квалификационна степен бакалавър в 
Стопански факултет) 

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? 
 

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 
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 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 – вътрешни за компанията заинтересовани страни  

 
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) 
Информационен щанд във факултета, листовки в университета, сайт на Стопанския факултет, 
Facebook 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
10 хепънинга в страната, обхващащи „Спортни звездички“ и Концерти на ДЗИ в периода 
11.05-22.06.2016г. – с обща посещаемост над 60 хил. човека. 
 

 Друго (моля опишете) 
Пресконференция на 10.05.2016 – Финансовата грамотност – Приоритет на KBC за България 
 
 
 
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) 
Интранет страницата на ДЗИ 
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Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 

 


