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Важи от 
30.06.2012 

Днес, ........................год., долуподписаният/ата ............................................................ 

......................................................................., в качеството си на служител на 

........................................................................................., във връзка с провеждане на 

одит/изпитване/контрол/проверка/ремонтни работи от страна на .............................. 

................................................................................ на територията и в лабораториите 

на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, ЕИК: 130370857, находяща се в гр.София, ж.к.Овча 

Купел, ул.Крушовски връх 31 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 
- съм прочел и съм разбрал ясно и точно ОПК 503-2 „Достъп до помещенията на 
ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД”; 
- че няма да използвам по никакъв начин информацията, станала ми известна 
във връзка и по повод проверката/посещението, освен за целите на 
проверката/посещението, само в обсега на проверката/посещението и единствено 
във връзка със стриктно изпълнение на служебните ми задължения; 
- че няма да разгласявам по какъвто и да е начин на трети лица информация, 
станала ми известна във връзка и по повод проверката/посещението; 
- че ще осъществя възложената ми проверка/посещение само и единствено в 
обсега на същата, като няма да превишавам правомощията си по никакъв начин, 
включително няма да изисквам информация от какъвто и да е характер, 
невключена в обесега на възложената ми проверка/посещение; 
- че в случай на необходимост от предоставяне от страна на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 
ООД на каквато и да е информация или какъвто и да е документ, ще се обръщам 
само и единствено към служител/служителите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД; 
- че съм запознал предварително ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД за 
плана, по който ще бъде осъществена проверката/посещението; 
- че не ми е известно да страдам от инфекциозни, заразни заболявания; 
- че съм запознат предварително, че на територията на сградата и дворното 
пространство около сградата на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД, ЕИК: 130370857, 
находяща се в гр.София, ж.к.Овча Купел, ул.Крушовски връх 31 има монтирана 
техника за постоянно видео и аудио наблюдение и запис 
- че съм запознат, че в случай на неизпълнение на което и да е от декларираните 
по-горе обстоятелства мога да понеса съответната отговорност пред закона и 
пред ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. 
- че прочетох настоящата декларация и по свое собствено желание и воля 
подписах настоящата декларация, оригинал от която оставям в архива на ИЦ 
ГЛОБАЛТЕСТ ООД 
 
ДЕКЛАРАТОР: ............................................................. ……………………….подпис 
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