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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2017 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 15.09.2017 г. 
 
 
 

Име на компанията: ЗАД Алианц България  

Адрес: София, бул. Дондуков 59 

Контактно лице: Ива Тодорова – гл. експерт „Връзки с обществеността“ 

Телефон 02 930 2311 

e-mail: iva.todorova@allianz.bg; marketing@allianz.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: 
Поетична антология „БЪЛГАРИЯ – ЛЮБОВ“  
 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Май 2016 г. 
 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
 

Бюджет на проекта / каузата: 
Селектиране на творби, издаване на луксозен том, разпространение, представяне на проекта 
(в страната и в чужбина) и награден фонд за конкурса „България – Любов“, съгласно 

 

X 

 
 

mailto:iva.todorova@allianz.bg
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регламент на Съюз на българските писатели 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да 
 

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

В Антологията са включени най-силните стихове за България и Любовта и единствена по рода 
си събира на едно място вдъхновението на най-добрите български поети от различни 
поколения. Творби на Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо 
Яворов, Димчо Дебелянов и Никола Вапцаров стоят редом със стихове от съвременни 
български творци. По мнение на изявени наши поети луксозният том е единствен по рода си, 
издаван в последните няколко години, събрал едни от най-добрите творби на общо 164 наши 
поети.  

Антологията „БЪЛГАРИЯ – ЛЮБОВ” е уникална, тъй като в нея освен най-доброто от 
българската поезия са включени графични творби, дарени от изявените наши художници Буян 
Филчев, Борислав Стоев, Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Димо Колибаров, Иван Газдов, 
Иван Нинов, Милко Божков, Светлин Русев и Стоимен Стоилов. Поетичната антология се 
издава със съдействието на Съюза на българските писатели, а съставители на изданието са 
Боян Ангелов и Атанас Звездинов.  

Луксозно издание с тираж: 3000 бр.  

Като социално отговорна институция целта на проекта на Алианц България е 
популяризиране на българската култура и подпомагане развитието на млади български 
поети и писатели.  

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

Издаването на Антологията е изцяло с благотворителна цел.  

Средствата, постъпили от продажбата на изданието, се събират целево в награден фонд с 
цел подпомагане развитието на млади български поети и писатели. С набиране на 
средствата Алианц България и Съюзът на българските писатели организират Национален 
конкурс “България-Любов“ за поетичен ръкопис от млади автори, все още неиздали 
стихосбирка. Средствата от наградния фонд ще бъдат използвани за издаване на книга на 
победителя в конкурса. Жури от Съюза на българските писатели ще обяви  победителя в 
конкурса, чиято книга ще бъде отпечатана в  издателство „Български писател“.  

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата? 
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Официално представяне на изданието и конкурса пред широка аудитория в зала 7 на НДК в 
София на 11 май 2016 г. Представена е в предавания на БНТ, БТВ, БНР, телевизия СКАТ и 
регионални телевизионни центрове.  

2016 г. 

- Представяне в къщата музей „Ив. Вазов“ в Сопот и в Пловдив, в рамките на 
литературните празници “Пловдив чете“; Враца; Шумен; Благоевград и Пазарджик.  

- Международната писателска среща „Пътят на коприната“ в гр. Сиан, Китай; на 
поетичните празници „Белградска есен“ в Белград /19 септември 2016 г./;  в 
Братислава /Словакия, 22 септември 2016/ и в Базел / Швейцария, 22 октомври 2016/. 

2017 г.  

- Обсъждания на антологията се проведени в Българския културен център „Дом 
Витгенщайн“ във Виена/Австрия, 20 март 2017/ и българското посолство в Москва 
/Русия, 11 май 2017 г./  

- Представяния на книгата в Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, както и в 
Оздравително-санаториален комплекс „Камчия“ пред български и руски писатели. 

- Предвижда се представяне на антологията в рамките на 2017 г. в Будапеща,  Рим и 
Пекин. 

Всички тези международни и национални срещи имат за задача да запознаят публиките в 
чужбина и у нас с най-ярките постижения на българската поезия в период от близо 150 
години. Алианц България и Съюзът на българските писатели обявяват Национален поетичен 
конкурс “България-Любов“ за поетичен ръкопис от млади автори, все още неиздали 
стихосбирка. Жури от Съюза на българските писатели ще обяви победителя в конкурса, 
чиято книга ще бъде отпечатана в  издателство „Български писател“. 

 

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) – Съюз на българските писатели 

 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) – Съюз на българските писатели, поети, 
художници, представители на дипломатическите мисии на България в чужбина 
 

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

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
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 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 
 
 
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 с рецензии, отзиви и новини в медиите (преса, Интернет, телевизия) – 24 
часа, Труд, Стандарт, Словото днес, Дума, Труд, Банкеръ, Застраховател, Народно дело и др.  

 Чрез Интернет страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете)- Съюза на 
българските писатели 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) – Организиране на специални събития, отворени 
към широка аудитория.  
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 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 - Съюз на българските писатели 
 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) – описани в т. „Дейности, извършени по 
проекта“ 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2017 ! 
 


