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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2016 
 
 
 

Краен срок за подаване на формуляра 12.09.2016 
 
 
 

Име на компанията: „ЗД Евроинс „АД 
Адрес: София, бул. Христофор Колумб №43 

Контактно лице: Десислава Еленкова 

Телефон 0899995520 
e-mail: dessy_elenkova@euroins.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: 
Витоша 100км - планински супер маратон и планинско колоездене 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
 „ЗД Евроинс „ АД  се включи в проекта през 2012г и така вече 4 години 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
3 800 лв годишно  

Има ли компанията обща стратегия корпоративна социална отговорност? 

Корпоративната социална отговорност е част от бизнес и управленската стратегия на «ЗД 
Евроинс» АД. Тя обхваща политики спрямо околната среда, спорта, образованието и 
изкуството. 

 

 

http://vitosha100km.bg/
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Опишете накратко (до 150 думи) проекта / каузата, която номинирате за наградата: 

Проектът Витоша 100км - планински супер маратон и планинско колоездене  
http://vitosha100km.bg/photos-and-videos/ през 2016г е част от инициатива София 2018 – 
Европейска столица на спорта. Също така през настоящата година състезанието е 
съпроводено с инициативата «Спри използването на пластмасови изделия за еднократна 
употреба» http://vitosha100km.bg/vitosha100km-bez-bokluk/  

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

Проектът Витоша 100км - планински супер маратон и планинско колоездене има за цел да 
популяризира активния начин на живот, добрите практики, програми и събития с акцент върху 
масовия спорт, спортът близо до дома и върху значението на физическата активност като 
приоритет в живота на хората от различни общности, възрасти и социални слоеве. 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2016 г.? 

Финансиране и участие в подготовката на състезанието. 

 

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 участници в 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) 

√ Не 

http://vitosha100km.bg/
http://vitosha100km.bg/photos-and-videos/
http://vitosha100km.bg/vitosha100km-bez-bokluk/
http://vitosha100km.bg/


                                                                                                                                                   

  

 

3 
 

 
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 проекта.  

 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) 
 

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 
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9. Как избирате получатели на финансиране по програмата? (ако е приложимо) Какви са 
критериите за избор? 
- конкретната полза за обществото 
- дали проектът е осъществен в партньорство с други организации,  
-степен на ангажираност на служителите на компанията при осъществяването му,  
- обществено признание и оценка,  
- ефективност, 
-  продължителност и последователност на инициативата. 
 

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 

√ Чрез Интернет и FB страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) 
 

 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) 
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 Чрез специални събития (моля опишете) 

 
 Чрез годишния CSR отчет 

 
 Друго (моля опишете) 

 
 
 

Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2016 ! 
 


