ПАКЕТИ УСЛУГИ
Предложение № 1
Подходящо за:
Компании с до 10 служители
Цена без ДДС – 1 850 лв.
Отстъпка за член на БТПП - 10 %
Нето цена без ДДС за член на БТПП – 1 665 лв.
Включени дейности*:
 Анализ на текущото състояние – специализиран въпросник, измерващ съответствието на
компанията с Регламента и препоръки за мерки с разяснения и образци на документи;
 План за имплементация – включва предложените препоръчителни мерки и позволява
самостоятелно разпределяне на функции и необходимо време, съобразно спецификата на
компанията;
 Пакет от необходимите образци на документи – политики, процедури, формуляри, бланки,
с които клиентът създава вътрешната програма за защита на личните данни и които
подпомагат отчетността (доказването на съответствие);
 Становище относно наличието на задължителни предпоставки за вътрешно/външно
назначаване на „длъжностно лице по защита на данните“ (съобразено с Регламента,
Насоките на Работната група по чл. 29 към Европейската комисия и инструкциите на
КЗЛД);
 Актуализиране на пакета от образци на документи при промени в него, свързани с нови
практики и инструкции от страна на регулаторните органи – в рамките на първата година
след сключване на договора;
 Външен Vulnerability scan – тест за сигурността на мрежите, трансфера на данни и
уязвимостите при достъпа до лични данни. Включва външно сканиране на 1 външно IP
и/или 1 сайт. След сканирането се издава официален доклад с препоръки - Risk assessment.
Тестът, извършван със специални скенери, е по стандарта за сигурност и защита на
картовите плащания PCI DSS и се прилага при одитиране на банки и платежни
институции. Инструментите в теста - последните данни за уязвимости, вируси и зловредни
атаки, се актуализират регулярно на база световно признати стандарти, сред които ISO,
SANS Institute, NIST.
*При желание от страна на клиента – възможност за участие в 2-часов специализиран работен
семинар с до 30 участника в група.
Тема на семинара – „Имплементация на начертания план за действие“.
Такса за участие – 180 лв. без ДДС за един участник.
Участието в семинара е след предварителна регистрация и заплащане по банков път на таксата
за участие.
Посочената цена е без 10% отстъпка за член на БТПП.
Семинарите се провеждат по предварително обявен график.
Информация за семинарите, планирани за месец април ще бъде обявена своевременно.

Предложение № 2
Подходящо за:
Компании с от 11 до 100 служители, с брой компютри и други устройства до 50
Цена без ДДС – 3 700 лв.
Отстъпка за член на БТПП - 10 %
Нето цена без ДДС за член на БТПП – 3 330 лв.

стр. 1 от 4

Включени дейности*:
 Анализ на текущо състояние – специализиран въпросник, измерващ съответствието на
компанията с Регламента и препоръки за мерки с разяснения и/или образци на документи;
 План за имплементация – включва предложените препоръчителни мерки и позволява
самостоятелно разпределяне на функции и необходимо време, съобразно спецификата на
компанията;
 Пакет от необходимите образци на документи – политики, процедури, формуляри, бланки,
с които клиентът създава вътрешната програма за защита на данните и които подпомагат
отчетността (доказването на съответствие);
 Становище относно наличието на задължителни предпоставки за вътрешно/външно
назначаване на „длъжностно лице по защита на данните“ (съобразено с Регламента,
насоките на Работната група по чл. 29 към Европейската комисия и инструкциите на
КЗЛД);
 Актуализиране на пакета от образци на документи при промени в него, свързани с нови
практики и инструкции от страна на регулаторните органи – в рамките на първата година
след сключване на договора;
 Външен Vulnerability scan – тест за сигурността на мрежите, трансфера на данни и
уязвимостите при достъпа до лични данни. Включва външно сканиране на до 3 външни
IP и 1 сайт. След сканирането се издава официален доклад с препоръки - Risk assessment.
Тестът, извършван със специални скенери, е по стандарта за сигурност и защита на
картовите плащания PCI DSS и се прилага при одитиране на банки и платежни
институции. Инструментите в теста - последните данни за уязвимости, вируси и зловредни
атаки, се актуализират регулярно на базата на световно признати стандарти, сред които
ISO, SANS Institute, NIST;
 Вътрешен Vunerability scan + Risk Assessement за услуги и устройства до 20 IP. Той показва
състоянието на сигурността на данните на ниво единичен запис и служи за обследване на
вътрешната ИТ среда.
*При желание от страна на клиента – възможност за участие в 4-часов специализиран работен
семинар с до 30 участника в група.
Тема на семинара – „Имплементация на начертания план за действие“.
Такса за участие – 340 лв. без ДДС за един участник.
Участието в семинара е след предварителна регистрация и заплащане по банков път на таксата
за участие.
Посочената цена е без 10% отстъпка за член на Палатата.
Семинарите се провеждат по предварително обявен от Палатата график.
Информация за семинарите, планирани за месец април ще бъде обявена.

Предложение № 3
Подходящо за:
Компании с от 11 до 100 служители, с брой компютри и други устройства от 51 до 100
Цена без ДДС – 7 300 лв. без ДДС
Отстъпка за член на БТПП - 10 %
Нето цена без ДДС за член на БТПП – 6 570 лв.
Включени дейности*:
 Анализ на текущо състояние – специализиран въпросник, измерващ съответствието на
компанията с Регламента и препоръки за мерки с разяснения и/или образци на документи;
 План за имплементация – включва предложените препоръчителни мерки и позволява
самостоятелно разпределяне на функции и необходимо време, съобразно спецификата на
компанията;
 Пакет от необходимите образци на документи – политики, процедури, формуляри, бланки,
с които клиентът създава вътрешната програма за защита на данните и които подпомагат
отчетността (доказването на съответствие);
 Становище относно наличието на задължителни предпоставки за вътрешно/външно
назначаване на „длъжностно лице по защита на данните“ (съобразено с Регламента,
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насоките на Работната група по чл. 29 към Европейската комисия и инструкциите на
КЗЛД);
 Актуализиране на пакета от образци на документи при промени в него, свързани с нови
практики и инструкции от страна на регулаторните органи – в рамките на първата година
след сключване на договора;
 Външен Vulnerability scan до 6 IP + Risk assessment - тест за сигурността на мрежите,
трансфера на данни и уязвимостите при достъпа до лични данни. След сканирането се
издава официален доклад с препоръки - Risk assessment. Тестът, извършван със специални
скенери, е по стандарта за сигурност и защита на картовите плащания PCI DSS и се
прилага при одитиране на банки и платежни институции. Инструментите в теста последните данни за уязвимости, вируси и зловредни атаки, се актуализират регулярно на
базата на световно признати стандарти, сред които ISO, SANS Institute, NIST;
 Вътрешно сканиране на мрежата за услуги и устройства до 255 IP адреса - Той показва
състоянието на сигурността на данните на ниво единичен запис и служи за тотално
обследване на вътрешната ИТ среда**.
*При желание от страна на клиента - възможност за участие в 4-часов специализиран работен
семинар с до 30 участника в група.
Тема на семинара – „Имплементация на начертания план за действие“.
Такса за участие – 340 лв. без ДДС за един участник.
Участието в семинара е след предварителна регистрация и заплащане по банков път на таксата
за участие.
Посочената цена е без 10% отстъпка за член на Палатата.
Семинарите се провеждат по предварително обявен от Палатата график.
Информация за семинарите, планирани за месец април ще бъде обявена на сайта на Палата.
**При голям обем и трансфер на лични данни или при сложна мрежа, или при множество услуги
(services), се препоръчва извършване и на ръчен Penetration test. Той представлява симулирана
хакерска атака, като се използват най-актуалните инструменти за пробив в системата и
хранилищата на данни. След извършването му и изпълнението на Risk assessment, кибер
сигурността на компанията достига възможно най-високите нива.
Цена без ДДС за до 15 услуги (не е включена в цената на пакета) – 900 лв. без ДДС. Посочената
цена важи за извършване на Penetration test след първоначално сканиране на уязвимостите.

Предложение № 4
Подходящо за:
Компании с от 101 до 500 служители, с брой компютри и други устройства до 50
Цена без ДДС – 7 300 лв. без ДДС
Отстъпка за член на БТПП - 10 %
Нето цена без ДДС за член на БТПП – 6 570 лв.
Включени дейности*:
 Анализ на текущо състояние – специализиран въпросник, измерващ съответствието на
компанията с Регламента и препоръки за мерки с разяснения и/или образци на документи;
 План за имплементация – включва предложените препоръчителни мерки и позволява
самостоятелно разпределяне на функции и необходимо време, съобразно спецификата на
компанията;
 Пакет от необходимите образци на документи – политики, процедури, формуляри, бланки,
с които клиентът създава вътрешната програма за защита на данните и които подпомагат
отчетността (доказването на съответствие);
 Становище относно наличието на задължителни предпоставки за вътрешно/външно
назначаване на „длъжностно лице по защита на данните“ (съобразено с Регламента,
насоките на Работната група по чл. 29 към Европейската комисия и инструкциите на
КЗЛД);
 Актуализиране на пакета от образци на документи при промени в него, свързани с нови
практики и инструкции от страна на регулаторните органи – в рамките на първата година
след сключване на договора;
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 Външен Vulnerability scan – тест за сигурността на мрежите, трансфера на данни и
уязвимостите при достъпа до лични данни. Включва външно сканиране на до 3 външни
IP и 1 сайт. След сканирането се издава официален доклад с препоръки - Risk assessment.
Тестът, извършван със специални скенери, е по стандарта за сигурност и защита на
картовите плащания PCI DSS и се прилага при одитиране на банки и платежни
институции. Инструментите в теста - последните данни за уязвимости, вируси и зловредни
атаки, се актуализират регулярно на базата на световно признати стандарти, сред които
ISO, SANS Institute, NIST;
 Вътрешен Vunerability scan + Risk Assessement за услуги и устройства до 20 IP. Той показва
състоянието на сигурността на данните на ниво единичен запис и служи за обследване на
вътрешната ИТ среда.

*При желание от страна на клиента - възможност за участие в 4-часов специализиран работен
семинар с до 30 участника в група.
Тема на семинара – „Имплементация на начертания план за действие“.
Такса за участие – 340 лв. без ДДС за един участник.
Участието в семинара е след предварителна регистрация и заплащане по банков път на таксата
за участие.
Посочената цена е без 10% отстъпка за член на БТПП.
Семинарите се провеждат по предварително обявен график.
Информация за семинарите, планирани за месец април ще бъде обявена своевременно.
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