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ОФЕРТА 

за привеждане на ЛЗ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

Настоящата оферта представлява общо търговско предложение към лечебни 
заведения (ЛЗ) за правно-организационнo и техническо обезпечаване  при работата с 
лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR, ОРЗД). 

Правна рамка 

На 25ти май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016г. Регламента е познат като GDPR (General Data Protection 
Regulation) или ОРЗД (Общ Регламент за Защита да Данните). Регламента има пряко 
действие в страните-членки на ЕС. Според регламента администраторът на лични 
данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити 
данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от 
неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни 
форми на обработване. Правилата за защита на данните ще обхващат всички 
дружества, които извършват дейност в ЕС, независимо къде са установени. Цялата 
обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за 
защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.  
За нарушения на българското законодателство администраторът на лични данни се 
наказва с глоба или с имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв. Нарушенията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 предвижда още по-сериозни административни наказания 
„глоба“ или „имуществена санкция“ в размер до: 

• € 10 000 000 или, в случай на предприятие — до 2% от общия му годишен 
световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-
висока; 

• € 20 000 000 или, в случай на предприятие — до 4% от общия му годишен 
световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-
висока. 

Контролът върху защитата на личните данни ще се извършва от Комисията за защита 
на личните данни, както и от органи на европейско ниво.  

Описание на услугата 

При сключен договор по настоящата оферта, СКАЙУЕР Груп ЕООД предприема 
организационни и технически мероприятия, така че да приведе дейността на 
предприятието (лечебното заведение) в съгласие с изискванията на ОРЗД. 
СКАЙУЕР Груп съставя и предава на клиента следните документи: 

• Анализ на риска по Регламент (ЕС) 2016/679; 
• Оценка на въздействието; 
• Политика по защита на личните данни, съгласно Регламента; 
• Декларация по защита на личните данни; 
• Пълен комплект формуляри за проследяване и документиране на процедури по 

политиката на защита, процедури по искания на субекти на лични данни; 
• Регистри, съгласно Регламента.  

СКАЙУЕР Груп ЕООД извършва обучение на персонала за работа по Регламента. 
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Етапи и срок на изпълнение 

СКАЙУЕР Груп ЕООД извършва дейността в следните етапи: 
• Заснемане на физическия документооборот на предприятието за документи 

съдържащи лични данни: 
o Места и процедура за прием на документи, съдържащи лични данни; 
o Места за съхранение на документи; 
o Места и процедура на предаване на документи на трети страни; 
o Защита, достъп и одит на физическите документи; 

• Заснемане на информационната архитектура на предприятието, в т.ч.: 
o Мрежа; 
o Достъп до Интернет; 
o Сървъри и компютри; 
o Комутатори и рутери; 
o Използван софтуер; 
o Използвани методи и места за архиви. 

• Анализ на работа с трети лица (взаимни администратори); 
• Разработка на декларации и друго документи, свързани с ОРЗД;  
• Разработка на процедури и формуляри по защита на физическите документи; 
• Оценка, описание и корекции на информационната сигурност; 
• Инсталиране на цифрови сертификати, VPN и други защитни механизми; 
• Изграждане на регистри (софтуерно или на хартия); 
• Препоръки към доставчиците на софтуер; 
• Корекция на информация в уеб сайт (DPO контакт). 

Образците на документи са съгласно Регламента. В условията на сключен договор за 
ДЛЗД, последното, заедно с екипа на СКАЙУЕР Груп актуализира всички документи 
при промени в дейността или свързани с нови практики и инструкции от страна на 
регулаторните органи. 

Цени 

Цената на първоначалното привеждане на лечебно заведение към изискванията на 
ОРЗД зависи от броя наети служители, вида на лечебното заведение и броя и вида на 
внедрения и използван софтуер. Базовите цени, на които СКАЙУЕР Груп ЕООД 
сключва договори са според таблицата по-долу. 
 

Тип клиент Цена без ДДС 

СМДЛ, до 10 служителя, само ЛИС 990.- 

СМДЛ, 10 - 30 служителя, само ЛИС 1 490,- 

СМДЛ 30 - 50 служителя, само ЛИС 2 990,- 

СМДЛ над 50 служителя, всички системи 5 990,- 

МЦ / ДКЦ, до 20 служителя, ДКЦ и ЛИС 2 490,- 

МЦ / ДКЦ 20 - 40 служителя, всички системи 5 990,- 

МЦ / ДКЦ, над 40 служителя, всички системи 7 990,- 

СБАЛ / МБАЛ, до 100 служителя, БИС и ЛИС 8 490,- 

СБАЛ / МБАЛ, над 100 служителя, всички системи 14 990,- 
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В зависимост от сложността на задачата, както и от нуждата от командировки на 
служители, цените дадени по-горе, могат да бъдат коригирани в една или друга 
посока. 

ДЛЗД (Последващ ангажимент) 

В “Насоки за длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД)” на Комисията по 
защита на лични данни се казва: 

“Примерите за мащабно обработване включват: обработване на пациентски 
данни в обичайните условия на осъществяване на дейността на болница;” 

Предвид факта че СМДЛ, МЦ и ДКЦ обработват по-голям брой пациенти от една 
страна, а от друга спецификата на данните е същата (здравен статус на пациента, 
диагнози и др.), следва да заключим че ЛЗ от доболничната помощ също попадат в 
категорията на предприятия, мащабно обработващи лични данни. Изключение от 
това в същия документ е предвидено за ОПЛ и стоматолози. 
Във връзка с горното, СКАЙУЕР Груп предлага на клиентите си длъжностно лице по 
защита на данните (ДЛЗД, DPO) на граждански договор, като го подпомага със своя 
екип в изпълнението на задачите му. 
 
Екипът ни се състои  от ИТ специалисти, юристи, и технически кадри с опит в областта 
на защитата на лични данни. 
 

10 май 2018г., София 
СКАЙУЕР Груп ЕООД 
http://skyware-group.com  
 
инж. Михаил Калъчев 
0888 573727 
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