
ОСНОВНА ПРОЦЕДУРА ПО КАЧЕСТВОТО 

 

ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯТА 

НА ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД 

Код: 
Редакция:  
Дата:  
Страница:  

ОПК 503-2  
03 
30.06.2012 
1 oт 3 

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ГЛОБАЛТЕСТ                                 гр. София 1618, ул. Крушовски връх № 31 

 

 

www.globaltest-bg.com                                                                               office@globaltest-bg.com 

Съставил:   13.06.2012 
инж. Яна Георгиева 

 
Подпис: .............................. 

 Утвърдил: 14.06.2012 
инж. Димитър Танев 

 
Подпис: .......................... 

Важи от 
30.06.2012 

 

1 ЦЕЛ  

Тази процедура по качеството определя реда на достъп до лабораторните 

помещения и офисната част, съобразно спецификата на извършваните в тях 

дейности. Ограниченията се поставят с цел правилното протичане на 

лабораторните процеси в това число постигане на отлична хигиена, 

конфиденциалност спрямо клиентите и ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ, опазване на 

имуществото, лична безопасност на посетителите и др. 

 

2 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 

2.1 До основните лабораторни помещения по време на работа имат достъп 

сътрудниците на лабораторията, както следва: 

- химик аналитиците и ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ имат достъп до 

химическата, апаратната, лабораторията за изпитване на храни и 

лабораторията за изпитване на стъкло с необходимото облекло 

(престилки, очила, ръкавици, калцуни и др. когато се налага). 

- в микробиологичните лаборатории, както и в бокса достъп имат 

сътрудниците работещи микробиологични анализи, облечени с 

необходимото облекло – калцуни, еднократна плестилка, боне и др. 

Ръководителят на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ и ОК има право на достъп до 

микробиологичната лаборатория, когато е необходимо ползвайки 

специално с облекло. 

- в лабораторията по ДНК анализ, достъп имат само сътрудниците, 

работещи в тази лаборатория, както и Ръководството, облечени по 

необходимия начин.  

 

2.2 Достъп до лабораторните помещения, при престой или при текущи 

ремонтни работи имат упълномощени от ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 

лица. След такива дейности лабораторните помещения се почистват по реда 

посочен в процедурите за почистване. 
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2.3 Достъпът на външни лица до всички лабораторни помещения е строго 

забранен! В случай, че това се налага, е необходимо лицата да представят 

надлежно оформена заповед от институцията от която са изпратени, където е 

посочено кое помещение ще посетят и с каква цел. Ръководителят на ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ издава писмена, поименна  заповед, с която се разрешава 

достъп на лицата до определени помещения. При отсъствие на ръководството, 

такава заповед няма право да издава никой от сътрудниците на ИЦ 

ГЛОБАЛТЕСТ.  

Когато се налага няколко лица да посетят лабораторните помещения, то те 

могат да влизат по един съобразно тяхната квалификация. 

2.4. Достъпът до лабораторните помещения на външни лица, става с 

необходимото облекло, а именно: калцуни, еднократни престилки, бонета а в 

случай на посещение на химическата лаборатория и очила. Всички тези 

консумативи ще бъдат предоставени от служителите на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ. 

2.5. Строго се забранява пипането, отварянето и преместването на апаратура, 

обзавеждане и оборудване и документация от външни лица. При изявено тяхно 

желание, сътрудник на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ще покаже каквото е необходимо.  

2.6. Достъп до микробиологичните лаборатории на външни лица е 

абсолютно забранен. Когато това се налага, досъп се предоставя само до 

предбоксовата зала, от където може да се види зоната с контролирана чистота, 

както и апаратурата в помещенията. 

2.7. Достъп на всички външни лица в лабораторните помещения е забранен, 

когато се извършват анализи. 

 

3. Достъп до офисната част (приемна, заседателна зала, санитарни 

помещения) имат всички сътрудници на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ, както и клиенти и 

проверяващи органи. 

3.1 Всички контролни органи имат достъп до документацията, само след 

поискването й, в часта, която е обект на тяхната проверка. Лицата са длъжни да 

пазят документите и да ги връщат в прилежно подреден вид. 
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3.2  Когато, външни лица се засичат в офисната част, всеки изчаква да бъде 

обслужен, съгласно реда на идването си. 

3.3 Контролните (проверяващи) органи  са длъжни да спазват 

конфеденциалност на информацията, за което подписват съответната 

декларация (ФК 503-5).  

3.4 Ръководството на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ  има право да прекрати проверка, 

тогава когато сметне, че проверяващия орган уронва авторитета му и/или пречи 

на нормалния ритъм на работа в Изпитвателния Център. 

4. В сградата на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ е изградена система за контрол на 

достъпа, видео и аудио наблюдение и запис. Всеки сътрудник има право на 

достъп до помещенията, които са обект на неговата работа в Центърът. 

Служителите на Центъра не могат да бъдат принудени да отварят насилствено 

помещения, до които самите те нямат достъп.  

5. Работното време на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ е от 9.00 до 17.00 часа. Не се 

допуска оставане след работно време, дори и проверяващия екип (одитор или 

посетител) да счете, че не е завършена проверката/посещението. Необходимо 

е напускане на сградата, не по-късно от 17.15 часа, защото системите за 

сигурност ще задействат охранителните механизми. Няма изключения! 

 

6. СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

 

ФК 503-5 Декларация за опазването на промишлената и търговска тайна от 

посетител в ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ 


