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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2015 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра 11.09.2015г. 
 
 
 

Име на компанията: “ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД 

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

Контактно лице: Цанко Кръстев 

Телефон 0896 966 966 

e-mail: tsanko.krastev@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: 
Национален кампания „Не си сам на пътя”   

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Май 2014 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
361 хил. лв. 

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 
Да 

 

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

„Не си сам на пътя”  – националната кампания стартира месец май 2014 с билборди по 
автомагистралите и РПМ, както и излъчвания на посланието в предаването „Хора, 
пътища, автомобили“ по БНР, напомняйки на шофьорите, че не са сами на пътя и 
трябва да бъдат по-толерантни един към друг. Септември кампанията навлезе в своята 
втора фаза, където посланието „Не си сам на пътя“, бе разпространено под формата 
на интернет банери,  телевизионен и радио клип в над 35 национални и регионални 
медии (10 телевизии, 3 радио станции, 21 сайта и множество печатни издания).  
В последната си фаза кампанията „Не си сам на пътя“ разгърна своята социална 
значимост и  предизвика широка обществена дискусия, със стартирането на игра в 
радио ефира на радиостанциите N-JOY и Z-Rock, партньори на ДЗИ в инициативата.  
Седмият сезон на Инспектор N-JOY и Агент Z-Rock насочва вниманието на аудиторията 
към нередностите, неспазването на правилата за движение с цел по-отговорното 
поведение на пътя на всички участници и намаляване на опасните ситуации в трафика 
на градовете.  
В периода от 27 октомври до 6 декември 2014 г. главните герои Инспектор N-JOY и 
Агент Z-Rock провокират слушателите да бъдат наблюдателни, да снимат и да 
публикуват снимка или видео на нередностите по пътя на специалните микросайтове 
на кампанията. 
В партньорство със Столична община и Транспортна инфраструктура,  всяка седмица 
в периода на инициативата бяха предприемани действия по сигнали за нередности, 
подадени на специалните микросайтове inspector.njoy.bg и agent.zrock.bg.  
Отделно, ДЗИ постави на всички служебни автомобили стикери за отговорно 
шофиране с телефон за обратна връзка в случай на констатирано нарушение. 

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

Целта на кампанията е по-отговорното поведение на пътя на всички участници и 
намаляване на опасните ситуации в трафика на градовете. 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2014 г.? 

Информационна кампания съпътстваща рекламна кампания: 

В над 35 национални и регионални медии  
- 4 000 публикувани снимки със сигнали за нарушения и нередности 

(Регистрирани бяха над 4 000 нарушения, като най-често срещани са неправилно 
паркиране, нерегламентирани завои и изпреварвания, липса на знак или 
неправилна маркировка на пътя). 

- 21 сайта и печатни издания 
- 10 телевизии 
- 3 радио станции 
- 2 специално разработени микро сайта 

 
 

 



                                                                                                                                                   

  

 

3 
 

 

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 обществен 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) 

 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:  
Кръгла маса, организирана от ДЗИ и СИБАНК, с участието на медии и НПО. По време на 
събитието бе представен и първият Доклад към обществото на ДЗИ и СИБАНК. 

 



                                                                                                                                                   

  

 

4 
 

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

 Не 

 Да, служители на компанията 

 Да, по-широк кръг партньори (моля посочете) 

 

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

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете): Всички участници в движението (пешеходци, водачи, пътници, 

велосипедисти, деца, употреба на алкохол, колани, висока скорост и др.). 

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. 
Радиостанциите N-JOY, Z-Rock и БНР  
Българска мрежа на Глобалния договор 
Българска асоциация на пострадали при катастрофи 



                                                                                                                                                   

  

 

5 
 

Фондация „Помощ за благотворителността“ 
Столична община и Транспортна инфраструктура 

 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 

 Чрез Интернет страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете): 
2 специално разработени микро сайта 

 
 Чрез специални събития (моля опишете) 

 
 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 (моля посочете) 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете):  
Годишно CSR отчитане на KBC group 

 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2015 ! 

 


