
Екипът на Асоциацията предлага комплексно реализиране на дейностите
на длъжностното лице по защита на данните като абонаментна услуга в
условията на липса на конфликт на интереси, независимост, конфиден-
циалност и при спазване на професионална тайна.

Задължителни първоначални и 
поддържащи обучения на Вашия 
външен служител по защита на ЛД

Регистрация/сертифициране на 
служителя по защита на личните 
данни – в зависимост от 
изискванията на закона

Осигуряване на работно място и 
необходими консумативи за изпъл-
нение на служебни задължения

Задължително здравно и социално 
осигуряване на служителя

Чрез наемане на външно 
ДЛЗЛД СПЕСТЯВАТЕ

Постигате високо ниво на 
съответствие и изпълнение на 
задълженията Ви по Регламента 
(ЕС) 2016/679

По всяко време разполагате със 
съдействие на високо 
квалифицирани експерти

Нямате ангажимент за 
допълнителни разходи във връзка 
с обучението на служителя по 
защита на личните данни

ПРЕДИМСТВА

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

/външно нает служител DPO/

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



НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Брой заети лица в 
организацията

Основен пакет Разширен пакет

до 10 служители 180 лв / месец 350 лв / месец

до 50 служители 250 лв / месец 600 лв / месец

до 150 служители 350 лв / месец 900 лв / месец

над 150 служители 350 лв - 550 лв / месец 900 лв - 2000 лв / месец *

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

ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТИТЕ

** Услугата е включена в цената на пакета при заплащане на годишната такса наведнъж

1. Дейностите, маркирани с  в Основния пакет могат да бъдат предоставяни допълнително на клиентът, при
желание и необходимост, като заплащането е на база изразходвани часове.
2. Извършването на дейностите, маркирани с  в Разширения пакет е включено в цената на пакета.
3. Включеният брой часове в Разширения пакет е съобразен и предоставян по начин, по който да се избягва
заплащане на допълнителни дейности. Подробно описание на часовете и услугата се съдържат в Договор за
предоставяне на услуга „Длъжностно лице по защита на данните“, който се представя на Организацията при
проявен интерес към услугата, в рамките на преддоговорните отношения. В редките случаи, в които бъдат
надвишени включените часове в съответния пакет, клиентът заплаща преференциална цена от 80 лв/час,
съответно 60 лв/час за членове на БТПП. Това може да бъде свързано с възникнала инцидентна необходимост от
допълнителна работа по специфичен казус с високо ниво на сложност.

Всички посочени цени са без ДДС

Дейност
Основен

пакет
Разширен 

пакет

Първоначална проверка  ** 

Предоставяне на служител за контактно лице със субектите на 
данни  

Контактно лице с надзорния орган  

Предоставяне на образци на политики/процедури, бланки, 
регистри  

Предоставяне на регулярна информация за законодателни промени, 
добри практики  

Съдействие при изработване на необходимата документация  

Съдействие при постъпили искания от субектите на данни  

Съдействие при извършване на проверки от страна на надзорния 
орган  

Консултации и оказване на съдействие по въпроси, свързани със 
защитата на личните данни (например, нови системи, оценки на 
риска, оценки на въздействие, преглед и актуализация на 
процедури)

 

Периодични проверки за съответствието с Регламента  

Обучение на служители  

Цена на допълнителен час / за членове на БТПП 80 лв / 60 лв 80 лв / 60 лв
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