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1 ЦЕЛ 
 
Тази ОПК регламентира начина, по които се опазва и защитава информацията в ИЛ от външни 
лица, реда на достъп на външни лица в ИЛ и мерките, които се вземат при евентуални нарушения 
в защита на информацията. 
 
 
2 ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 
 
Отговорност за определяне на реда по опазване на информацията в ИЛ носи ръководителя на 
ИЛ. Персоналът на ИЛ отговаря за прилагането и спазване на този ред. Той е длъжен да следи за 
спазването му, когато в ИЛ присъстват външни лица. При желание за достъп до ИЛ на даден 
възложител, той подписва ФК 401-2 „Декларация за спазване на производствената и търговска 
тайна – външно лице”. Ръководителят на ИЛ определя член от персонала, който да го 
придружава по време на целия му престой в ИЛ. 
 
 
3 ОПИСАНИЕ 
 
Основните правила за спазване на информацията в ИЛ са: 
 Присъствието на външни лица в ИЛ е абсолютно забранено. 
 Достъпа до територията на ИЛ е ограничен само през един вход. 
 Възложителят може да посети ИЛ и евентуално да присъства на поръчаните от него 

изпитвания, след уговаряне на срока и периода за това с ръководителя на ИЛ. 
 В деня на посещението в структорните звена, които ще бъдат посетени, се осигурява 

необходимата конфиденциалност от сътрудника, така че да се осигури защита на 
информацията спрямо другите възложители. 

 По време на посещението, външните лица се придружават от ръководителя на ИЛ или от 
упълномощен член на персонала. 

 Всички технически записи и записи по качеството се съхраняват на строго определени 
места и достъп до тях има само персонала на ИЛ. 

 След архивирането им, всички записи се заключват и достъп до тях имат само 
Ръководителя на ИЛ и ОК, или лица, които имат писмено разрешение от същите. 

 
При констатиране на нарушения по отношение на опазване на информацията от страна на 
възложителя, договорът с него може да бъде прекратен незабавно и да му се потърси 
съответната юридическа отговорност. 

 
4 СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ ПО КАЧЕСТВОТО 
 
ФК 401-2 Декларация за спазване на производствената и търговска тайна – външно лице  


