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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: Илия Яков 
 

Телефон +359 (02) 9027676  
 

e-mail: Ilia.iakov@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: 
Музей на ДЗИ „70 години история“ : История на застраховането в България 
 
 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
01.02.2017 
 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 21000 до момента. 

 

Х 
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Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да 

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

ДЗИ припознава за своя отговорност и мисия да подкрепя образованието във всяка една 
негова форма.  
Стъпвайки на собствената си 70-годишна история като марка, пионер в областта на 
застраховането в България, решихме да създадем музей на застрахователното дело, чрез 
който да образоваме обществото по отношение на застраховането и на цялостната 
история на финансовия бизнес в страната. Музеят има постоянна експозиция, дигитален 
архив и пътуваща изложба. 
 
Допълнителна информация: 

 Старт на каузата: 2017 година 

 Брой експонати: над 200 (сред които тарифни книги от 1923 г., едни от първите 
български застрахователни полици, летописи и много други артефакти с голямо 
историческо значение в сферата на застраховането. 

 Финансиране на каузата 

Като част от инициативите, свързани със стратегията по корпоративна социална 
отговорност, проектът ще се финансира изцяло с бюджет на ДЗИ и е създаден в 
обществена полза и за безплатно посещение.  
 
 
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 на проекта е музеят да се превърне в събирателно място за българската 
застрахователна история. Това ще стане възможно чрез регулярни инициативи, свързани с 
него, и чрез постоянно обогатяване на колекцията експонати.   

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата. 

Дигитализация на архив, Постоянна експозиция, Реставрация на експонати.  

 

 

3. Как е избрана темата на проекта / каузата, която номинирате за наградата? 
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 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) 

Рекламна агенция All Channels, Експерти в сферата на музейното дело, Специалисти 
по история.  
 

 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: 

 Да 
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 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) 

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 – вътрешни за компанията заинтересовани страни  
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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) 
Информационна кампания в клоновата мрежа на ДЗИ и сред служителите, Facebook. 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
Тържествено откриване на постоянната експозиция на музея. 13.03.2017г.  
 

 Друго (моля опишете) 
Пресконференция на 13.03.2017  
 
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 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 

 


