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Формуляр за участие 

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2019 
 

 
 

Краен срок за подаване на формуляра: 09.09.2019 г. 
 
 
 

Име на компанията: ДЗИ 

Адрес: гр. София, бул. Витоша 89Б, Милениум център 

Контактно лице: Мелис Идризова 

Телефон +359879658542 

e-mail: melis.idrizova@dzi.bg 

Моля, посочете на коя 
асоциация сте член: 

 

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

 

 

2. Награда «Застрахователи за обществото» 

Име на проекта / каузата, която номинирате за наградата: 
ДЗИ Вело 

Начало на проекта / каузата (месец, година): 
Септември 2018 г. 

Периодичност (ежегодно, еднократно, нерегулярно): 
Еднократко 

Бюджет на проекта / каузата: 
70 000 лв. 

Има ли компанията обща стратегия за корпоративна социална отговорност? 
Да 

 

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

През 2018 г. ДЗИ бяхме провокирани да обърнем поглед към една бързо растяща група на 
пътя, заслужаваща същото внимание, каквото и шофьорите, а именно – колоездачите.  

ДЗИ създаде мрежа от контакти с вело клубовете в цялата страна, вникна в проблемите им и 
реши да създаде за тях поредица от 3 вело състезания в 3 градове, в които колоезденето е 
добре представено от вело общността, но в чиято спортна програма за годината нямаше 
планирани състезания. Вело състезанията в Бургас, Пловдив и Стара Загора предизвикаха 
интереса на над 450 участници – професионалисти и любители, както и стотици отразявания в 
локални и национални медии. Включването на специална любителска категория целеше 
повишаването на вниманието към активния начин на живот и темата за безопастността на 
пътя. С множество забавления и разнообразни спортни демонстрации ДЗИ Вело се превърна в 
празник, както за активно спортуващите , така и за семействата, които дойдоха да прекарат 
съботния си следобед с нас. 

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

Вело спортът има все повече привърженици по света, а вече и в България. В същото време, от 
няколко години насам в България няма активна действаща професионална организация на 
национално ниво, която да организира вело състезания и да подпомага развитието на този 
спорт в България. В условия на необявен фалит на Българския колоездачен съюз и 
невъзможност да бъде организирана Обиколката на България (през 2018 г. не се състоя), през 
2018 г. ДЗИ реши да стане покровител на цял един спорт, подобно на нейната компания 
майка – KBC Груп в Белгия. 3 поредни съботи в 3 града на България дадоха терен за 3 
колоездачни състезания, които да заменят отсъстващата от спортния събитиен календар 
Обиколка на България.  

В допълнение на това за всеки изминат километър от велосипедистите компанията-майка KBC 
Груп дари средства за програмата на ДЗИ „История с бъдеще“ в подкрепа на български 
студенти – 24 373 лв. бяха инвестирани в техните стипендии. 

Моля, опишете накратко дейностите, извършени по проекта / каузата през 2019 г.? 

ДЗИ Вело 2018 се проведе в Бургас на 29 септември, в Пловдив на 6 октомври и в Стара Загора 
на 13 октомври.  

В турнирите участие взеха професионални колоездачи, които преодоляха трасета от 7 км, 12 
км, 21 км, 30 км или 36 км, а в рамките на приятелски старт сили премериха всички любители 
с авантюристичен дух. 

Наред с турнира бяха организирани и забавни дейности за деца, като украсяване на колелета, 
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bike polo, кратки уроци за безопасно колоездене, викторини и др. Подготвихме и паркинг за 
колелета, за да могат участниците, които желаят, да се разходят и да разгледат активностите, 
както и колела, които могат да се наемат, за хората, които нямат лични колела.  

В подкрепа на ангажимента си за безопасността на пътя ДЗИ подари на участниците награди, 
които да им бъдат от помощ – светлоотразителен ключодържател, светлоотразителна гривна, 
челник, покривка за седалка на велосипед. 

Инициативата ДЗИ Вело беше организирана в подкрепа за каузата на ДЗИ „История с 
бъдеще“, която компанията подкрепя вече 6-та година. Компанията-майка на ДЗИ – КВС Груп 
– се ангажира да монетаризира изминатите от велосипедистите километри в парични 
средства, с които да бъдат покрити стипендии за отличен успех на студенти от СУ „Свети 
Климент Охридски“, с които да покрият таксите си за обучение за бакалавърското им 
образование. В трите турнира участниците изминаха общо 20 471 км, а  KBC дари за каузата 
24 373 лв., в които влизат както монетаризираните километри, така и средства от 
благотворителната продажба на спортни тениски. 

След успешното реализиране на турнира през 2018 г. ДЗИ Вело се завръща за втора поредна 
година. ДЗИ Вело 2019 ще се проведе в три последователни уикенда през месеците 
септември и октомври, в градовете Варна, Русе и Габрово. Повече информация можете да 
намерите на сайта www.dzivelo.bg  

 

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) 

 

 
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) - Crowncept816 

http://www.dzivelo.bg/
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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) – стипендиантите на ДЗИ. 

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? – Стипендиантите на кауата на ДЗИ „История с бъдеще: висше 
образование за повече български деца“ се избират от студентите, членове на Бизнес клуба към 
Софийски университет. 
 

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 страницата на компанията 
 

 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) – платформата 
на проекта www.dzivelo.bg, както и чрез социалните медии. 
 

 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 
 

http://www.dzivelo.bg/
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 Чрез източник, ползван от целевата група на програмата (моля посочете) – платформата 
на проекта www.dzivelo.bg. 
 

 Чрез специални събития (моля опишете) 
 

 Чрез годишния CSR отчет 
 

 Друго (моля опишете) 
 
 
 
Благодарим Ви за участието в Застрахователи за обществото 2019! 

 
 

http://www.dzivelo.bg/

