
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
КОНСУЛТАЦИИ

И ЕДНОКРАТНИ ПАКЕТНИ УСЛУГИ

Покрива извършването на 
основен първоначален анализ. 

Анализът дава добър ориентир 
за всяка една компания относно 
текущото ниво на 
съответствие и какво е 
необходимо да се предприеме.

Анализът се извършва на база 
специализиран въпросник и 
дистанционно сканиране на 
външния IP адрес и/или сайт на 
организацията.

ОСНОВЕН ПАКЕТ

Надгражда дейностите от 
Основния пакет. 

Извършва се посещение на място 
в удобно за клиента време. 

Разширеният пакет покрива и 
изготвяне на необходимите 
оценки, регистри, както и 
цялостно създаване на 
необходимата документация, 
индивидуална за всяка компания.

РАЗШИРЕН ПАКЕТ

НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Брой заети лица в 
организацията

Основен пакет Разширен пакет *

до 10 служители 670 лв 2800 лв

до 50 служители 670 лв 5900 лв

до 150 служители 670 лв 8600 лв

над 150 служители 670 лв 8600 лв - 11500 лв **

* Разширен пакет:
- включва дейности ‘’Основен пакет’’ и допълнителни дейности.
- АЗЛД си запазва правото да коригира посочените цени в случай на установени хипотези, като трансфер на

данни извън страната, мащабно събиране на лични данни от интернет, мащабно обработване на специални
категории лични данни.

- Членове на БТПП ползват 10% отстъпка от цената на разширения пакет.

** Точният размер на цената се определя, след като в процеса на преддоговорните отношения Организацията
попълни специализиран въпросник, изготвен за тази цел. Въпросникът не е част от инструментариума, чрез
който се извършват дейностите, включени в пакета от услуги.

Повече информация и връзка с нас +359 899 986 018, +359 2 811 75 88 и gdpr@bcci.bg



ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТИТЕ

Всички посочени цени са без ДДС

Дейност
Основен

пакет
Разширен 

пакет

Извършване на първоначален анализ на организацията за 
съответствие със закона  

Тест за уязвимост на външното IP на организацията и/или 1 сайт
(Технически анализ на сигурността на външния периметър на 
корпоративната мрежа  и Технически анализ на сигурността на 
уебсайта на компанията, съобразен с изискванията на GDPR)

 

Анализ на необходимия пакет от документи, които следва да се 
изготвят съгласно спецификата на организацията  

Експертно становище относно задължителността на определяне 
на ДЗЛД  

Разясняване на изискванията за задължително определяне на ДЛЗД  

Извършване на инвентаризация на личните данни в организацията
(Попълва се специализиран въпросник в табличен формат със 
съдействието на служителите, собственици на съответните 
процеси, предоставят се препоръки, свързани с всяка една дейност 
по обработване)

 

Определяне на входящи и изходящи потоци от данни (създаване на 
схеми за процесите, в рамките на които се обработват лични 
данни)

 

Определяне на необходимост от извършване на подробен ИТ одит 
или специфични тестове и в случай на такава – определяне на 
обхвата на ИТ одита

 

Изготвяне на оценка на риска  

Изготвяне на оценка на въздействие при необходимост  

Изготвяне на допълнителни задължителни предписания за 
организационни и технически мерки, в случай че е необходимо  

Създаване на индивидуална за компанията документация 
(политики, процедури, правила, формуляри, примерни документи), 
чрез която компанията да разполага с необходимата вътрешна 
основа за съответствие с нормативните изисквания

 

Първоначално попълване на регистрите (в зависимост от 
позицията, в която се намира компанията – администратор или 
обработващ)

 

Обучение на служителите – запознаване на служителите със 
системата на съответствие с GDPR и задълженията на всеки от 
тях, които произлизат от това

 

Цена за индивидуални консултации на час 100 лв 100 лв

Повече информация и връзка с нас +359 899 986 018, +359 2 811 75 88 и gdpr@bcci.bg


