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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2017 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра 15.09.2017 г. 
 
 
 

Име на компанията: ЗБК БАЛКАН АД 

Адрес: София, ул."Клокотница"№ 2А, бизнес център Ивел, ет. 9 офис 26  

 

Контактно лице: Мария Велева, Йордан Велев 

Телефон + 359 888 955 341, + 359 888 602 681 

e-mail: veleva@zbkbalkan.com, velev@zbkbalkan.com 

Моля посочете на коя 
асоциация сте член: 

БАЗБ 

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

 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
ОТГОВОРНИ КЪМ ПРИРОДАТА, ОТГОВОРНИ КЪМ ХОРАТА 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
2012 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
ежегодно 

Бюджет на проекта / каузата: 
12 300 лв и нараства всяка година 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? да 

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

Смятаме, че е по силите на всеки да помага дори и с малко. Обещали сме си да 
спомоществователстваме редовно и неотменно, според възможностите ни, следвайки този 
обет всяка година. Принос, изразяващ готовност, принадлежност и желание да помогнем 
според скромните ни сили за вечни, но нужни каузи. Ценности, които винаги ще ни крепят 
като общност. От тях избрахме две вечноживи идеи: внимание и принос за опазването на 
прекрасни кътчета от нашата природа за да се наслаждават и занапред  любителите й. 
Внимание и искрена подкрепа на деца в нужда.  

Инициативите ни, свързани с опазването на природата са провокирани от нашия постоянен 
партньор в това начинание- неправителствената фондация “Екообщност“. Подкрепата ни за 
деца в нужда е водена от чисто човешки подбуди. 

2017- ремонт на 2 мостчета и пейки на обиколната пътека между Бояна и Драгалевци 
(предстоящо) 
2017- парични дарения  за деца сираци в гр. Ст.Загора, които ще продължат ежегодно и 
многократно, през предстоящите години. Изплащат се ежемесечно. 
2016 – почистване на района на Драгалевския манастир, укрепване на мост, боядисване на 
съоръжения  
2016 –Дарение за лечението на дете с онкологично заболяване 
2015 – почистване на района, възстановяване на беседки и ограда, боядисване беседки- 
Дендрариума- Витоша 
2012 -  залесяване на борова гора в района на Златица 
Считано от 2012 г. до момента, дарение към фонд НАЦИОНАЛЕН ФОНД „СВЕТИ НИКОЛА“ се 
извършва ежегодно и най-малко два пъти в годината. 
 

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

1. Да работим по тези две каузи редовно 

2. Да привличаме към тях децата си и по- младите ни колеги, възпитавайки ги. Като 
даваме най вече пример, предаваме умения 

3. Според възможностите ни, да обогатяваме инициативите през идните години 

4. Водени от желанието ни, независимо от предизвикателствата и успехите ни в бизнеса, 
да не загърбваме никога човешките си лица. Да пораждаме такова желание и у нашите 
деца 

Моля опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2017 г.? 
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През 2017 г работихме/ работим по двете направления.  
Извършихме парични дарения  за деца сираци в гр. Ст.Загора и за НАЦИОНАЛЕН ФОНД 
„СВЕТИ НИКОЛА“.  
Предстои ни мероприятеие по почистване на местността и ремонт на 2 мостчета и пейки на 
обиколната пътека между Бояна и Драгалевци. 

 

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

X  От мениджмънта на компанията 

X  В консултация със служителите 

 От служителите 

X  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? 
 

X  Да (моля посочете примери) – 

 Екологичните дейности са избрани след консултация с фондация “Екообщност”; 

 Не 

 
5. Как осъществявате контрол за актуалността на темата на проекта / каузата към 
обществените нужди? Възможен е повече от един отговор. 
X  Провеждаме неформални консултации със заинтересованите страни в процеса на 
разработка и реализация на програмата. Любомира Колчева е индивидуален консултант по 
проектите за залесяване и по избора на дейности 

 

 Провеждаме анкети или друга форма на официална консултация със заинтересованите 
страни по време на реализация на проекта / каузата и при оценката на резултатите.   
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 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 

X  Друго: всяка година решаваме в кое от двете направления е добре да работим 
 

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

 Не 

 Да, служители на компанията 

X  Да, по-широк кръг партньори (моля посочете): В кампанията участваме на доброволен 

принцип всички служители, каним семействата ни и се събираме доста участници 
 

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

 Неправителствени организации 

X  Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 
X  Други (моля опишете): природни паркове 

8. Средства и механизми, които използвате в хода на реализация на проекта / каузата: 

 Стипендии 

 Финансиране на проекти на външни за компанията организации 

X  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 

X 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 

X  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 

X  Чрез Интернет страницата на компанията и фейсбук 
 

 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 

X  Чрез Интернет страницата на компанията и фейсбук 
 

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

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2017 ! 

 


