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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2018 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 15.09.2018 г. 
 
 
 

Име на компанията: Алианц България 

Адрес: София, бул. Дондуков №59 

Контактно лице: Адриана Мешкова / Ива Тодорова 

Телефон 02 930 2340 / 02 930 2311 

e-mail: adriana.meshkova@allianz.bg 
iva.todorova@allianz.bg 

 

Моля, посочете на коя 
асоциация сте член: 

Асоциация на българските застрахователи, Българска 

асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване, Германо-българска търговско-

индустриална камара. 

 
1. Компанията оперира на: 
       

     международно ниво   
      

     национално ниво   
 

     регионално ниво 

 
 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
„Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика“ 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Месец март 2008 г. 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
През една година. 

Бюджет на проекта / каузата: 
Награден фонд, обявен в регламента на конкурса, в сайта на компанията и в бюлетините на 

mailto:adriana.meshkova@allianz.bg
mailto:iva.todorova@allianz.bg


                                                                                                                                                   
 

2 
 

Съюзът на българските художници. 
(https://www.allianz.bg/v_1522675604331/documents/REGLAMENT__ALLIANZ_2017__2018_FINA_finalL.pdf) 
 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Да. Алианц България подкрепя разнообразни каузи, но извършва основните си КСО 
активности в две направления: 

1. Спорт – ние от Алианц вярваме в обединяващата сила на спорта, в способността му да 
изгражда отдаденост, целеустременост и отговорност – ценности, които са в основната 
и на нашата успешна работа. 

2. Изкуство – Изкуството, като част от културата, има основно значение за обществото, в 
което живеем, тъй като често адресира съвременни проблеми и събития, което е и част 
от работата на Алианц. 

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

„Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика“ е част от 
корпоративната стратегия на компанията с ясно очертани обществени и социални 
ангажименти. Инициативата стартира през 2008 г. със съдействието на Съюза на българските 
художници (СБХ). Авторитетно жури от изявени художници и изкуствоведи оценява творби в 
трите категории. „Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика“ е 
под патронажа на Министерство на културата на Република България. 

В продължение на две календарни години (2017 и 2018) на територията на страната се 
провеждат регионални изложби в градовете – Русе, Сливен, Ловеч, София, Стара Загора. Най-
голямата и закриваща изложба-конкурс, на която ще участват победителите от регионалните 
изложби, ще се проведе в София на 18 октомври. По време на тази изложба, на специална 
церемония по награждаване, ще бъдат отличени и победителите на национално ниво. 

Конкурсът представлява преглед на съвременното изкуство, като в него няма ограничения по 
отношение на стилови предпочитания, изразни средства, тематичен и сюжетен избор. 
Творбите са оценявани и селектирани от жури, различно за всяка изложба. 

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

„Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика“ цели да предостави 
нови възможности за българските художници и да подкрепи техните креативни усилия. Ние от 
Алианц вярваме, че всяко произведение на изкуството носи в себе си важни послания за 
времето, мястото и контекста, в които е създадено и по този начин допринася към развитието 
на обществото. Също така изкуството кара хората да погледнат отвъд това, което им е нужно 
само на практика, а да обърнат внимание и на това, което е създадено с цел изразяване на 
възгледи и емоции. Съвременното изкуство е огледало на съвременни събития и вълнения на 
обществото. Конкурсът на Алианц България цели да насърчи създаването на нови творби, да 
обогати съкровищницата на българско изкуство, като предоставя възможност на талантливи 
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художници да покажат свои творби пред публика.  

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2018 г.? 

1. Внимателно селектиране на професионално жури, с подкрепата на СБХ, за оценяване 
творбите на всички участници. 

2. Комуникиране и популяризиране на конкурса. 

3. Организиране на шест регионални изложби и церемонии по награждаване в рамките 
на две календарни години. 

4. Организиране на закриваща изложба-конкурс с всички наградени досега и 
номинирани творци. 

5.  Организиране на специална церемония по награждаване по време на финалната 
изложба за връчване на големите национални награди от конкурса. 

 

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 

 Друго (моля опишете): Алианц България осъзнава необходимостта от специализиран 
форум за изява на българските творци в областта на живописта, скулптурата и графиката, 
както и нуждата да се предостави възможност на обществото да се запознае с постиженията 
на българските таланти.  

 
 
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) 
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 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) 

 

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

 Неправителствени организации 

 Възрастни/деца в неравностойно положение 
 

 Публични/общински институции 
 

 Други (моля опишете): български творци, художници. 

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? 
Селектира се авторитетно жури от доказали се експерти в областта на изкуството, които 

дават професионалното си мнение за творбите и чрез вот излъчват победител и номинират 

творци за финалната изложба-конкурс в София. Журито е различно за всяка изложба. 

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 – извършване на качествен анализ на мнението на професионалните организации и 
водещи в България творци и изкуствоведи 

 
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): Съюзът на 
българските художници (СБХ) и регионалните представителства на СБХ, градските 
художествени галерии. 
 

 Чрез специални събития (моля опишете): организиране на регионални изложби и голяма 
национална изложба и церемония по награждаване. 
 

 Друго (моля опишете) 
 

 

12. Как обявихте финансовата информация за проекта / каузата (предварителен бюджет, 
реално изразходвани средства)? Възможен е повече от един отговор. 
 

 Чрез медиите 
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 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): Наградният фонд е обявен в регламента на конкурса, в сайта на 
компанията и в бюлетините на СБХ. 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2018 ! 

 


