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OФЕРТА 
до  

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ГРОЗЕВ, 

 

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание “Medica Test” - цялостно 

GDPR решение за всяка индивидуална или колективна медицинска практика. Екип от 

утвърдени лекари, юристи и IT специалисти създадоха продукт, който да помогне на 

медицинските практики в България да покрият изискванията на европейските стандарти 

възможно най-бързо и ефективно.  

1. Какво е GDPR? 
 

От 25 май 2018 г. във всички държави членки на Европейския съюз се прилагат нови 

правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на 

личните данни или General Data Protection Regulation (GDPR). Регламентът запазва част от 

съществуващата към момента нормативна уредба, но в същото време въвежда по-високи 

стандарти за защита на данните и нови задължения на администраторите на лични данни. 

GDPR e закон относим за всички български и европейски граждани и институции. 

Обект на наблюдение и проверка ще бъдат лицата и организациите, които събират, 

съхраняват и обработват лични данни. GDPR уеднаквява правилата и намалява 

бюрокрацията и по този начин увеличава потребителското доверие. Контролът върху 

защитата на личните данни на територията на България се извършва от Комисията за защита 

на личните данни, а неспазването на Регламента води до сериозни финансови санкции. 

2. Обхват на Регламента 
Медицинските лица обработват лични данни на пациенти и “специални” категории 

лични данни (данни за физическото и психическо здраве, биометрични, генетични данни), 

което прави съответствието с Регламента задължително.  

При констатирано несъответствие ще се  налагат огромни финансови глоби от 5 000 

лева до 4% от годишния оборот или до 20 млн. евро. 
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3. Какво трябва да знае всяка една медицинска практика?  
 

● До каква степен  отговоря на изискванията на Регламента ?   

● Кои са пропуските  – юридически, вътрешно-фирмени правила и процеси или 

технологични?   

● Какво задължително трябва да се направи, за да се спазва Регламента?  

● Как най-ефективно и лесно да се приведе вв съответствие медицинска практика 

сега и занапред?  

Проверка от КЗЛД може да бъде поискана от всеки:  

● Пациент 

● Служител 

● Недобросъвестен конкурент 

Решението за привеждане в съответствие може да бъде лесно, удобно и бюджетно!  
 

3. Какво e Medica Test? 
 

Medica Test e GDPR решение за всяка индивидуална или колективна медицинска 

практика, изцяло съобразено с препоръките на Комисията за защита на личните данни. 

Продуктът е създаден от екипната работа на опитни юристи, IT специалисти и лекари. 

Medica Test се състои от: 

● Тест - оценка за GDPR съответствие - въпросник, съдържащ 40 въпроса за начина, по 

който се съхраняват лични данни. Тестът се прави онлайн в удобно време и за 

направата му са необходими не повече от 1 час. Всички въпроси в теста са 

съобразени със спецификите на медицинските практики в България. 

 

● Доклад- анализ, който се генерира в следствие на индивидуаните отговори на 

попълващия и дава цялостна и подробна експертиза за нивото на GDPR 

съответсвие на медицинската практика – констатирано несъответсвие, препоръка и

 решение. 
● Пакет от 30 документи съдържащи всички необхоидими  юридически бланки, 

темплейти на процедури, вътрешно-фирмени правила и обучителни материлаи 

необходими за привеждане в съответствие на всяка медицинска практика. 

4. Цена Medica Test 
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Продуктът Medica Test, включващ тест-оценка за GDPR съответствие, доклад-анализ с 

подробна експертиза и пакет от 30 документа с юридически, процедурни и експертни 

съвети е на цена от 249 лв. с вкл. ДДС. 

5. Как може да бъде закупен Medica Test 

Медика Тест може да бъде закупен от всяко медицинско лице от сайта на продукта: 

www.medicatest.bg. Онлайн Теста за оценка на GDPR съответствие се прави след 

успешна регистрация в системата на Мedica Test и заплащане на продукта. Заплащането 

на продукта може да се осъществи по един от следните начини:  

● Банков превод след издаване на проформа фактура 

● Еpay 

● Кредитна или дебитна карта през системата на БОРИКА 

● Еasy Pay 

След приключването на теста за инвидуалната оценка на GDPR съответствие, системата 

на Мedica Test автоматично генерира индивидуален Доклад-анализ и предоставя 

достъп до всички 30 бр. юридически бланки и процедури с включени инструкции за 

ползване. 

Браншовата отстъпка за лекарите, членове на БЛС може да се ползва по следните два 

начина: 

 

 

 

6. Специално предложение 

 

Екипът на Меdica Test има удоволствието да предостави специална браншова отстъпка 

за Българския Лекарски Съюз от 20% от цената на всеки закупен Medica Test. 

● Уникален код за отстъпка, който БЛС може да предостави на всеки свой член. При 

въвеждането на кода за отстъпка в системата на Medica test – автоматично ще се  

предоставя 20% отстъпка от цената или крайна цена на продукта – 199 лв с вкл.ДДС 

за всеки лекар-член на БЛС. 

● Банер-реклама на сайта на БЛС, който банер ще рекламира Medica Test и 

специалната браншова отстъпка от 20%. При кликване на банера, потребителят ще 

отваря директно сайта на продукта, секция Купи,  с изписания уникален код за 

отстъпка на БЛС и крайна цена на Меdica Test от 199 лв с вкл.ДДС. 

● Уникалният код за отстъпка на БЛС е BLS10  може да бъде използван многократно 

от членовете на организацията. 

http://www.medicatest.bg/
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Прилагането на мерките и препоръките, които са предоставени чрез Medica Test в 

рамките на индивидуалните или колективните медицински практики е гаранция, че 

Надзорният орган няма да наложи санкции във връзка с неизпълнение на предписанията 

на Регламента.  

 

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси. 

 

 

С уважение: 

 

Адв. Галя Гълъбова 

Адв. Ангел Панайотов 

ДПО Консулт ООД 

Екипът на Меdica Test може да предостави допълнителни рекламни материали – 

онлайн банери, брошури и да участва в предстоящи разяснителни кампании на БЛС относно 

Регламента за лични данни. 

Бихме искали да подчертаем, че зад Medica Test стои експертизата на екип от опитни 

и доказани юристи и потвърждаваме изрично, че след направата на индивидулнния тест-

оценка, запознаването с Доклад-анализа и имплементирането на препоръките и решенията 

под формата на документи и процедури – всяка една медицинска практика в България, ще 

може да докаже пред Надзорния орган, че е направила всичко необходимо за 

изпълнение на Регламента за лични данни. 


