
РЕГИОНАЛНО ДЕПО КОСТИНБРОД
КОСТИНБРОД ЕКО АД

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 08:00 до 17:30 часа
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Проверил при разтоварване: ……………………………………………….Трите имена и подпис на
служителя от технологична зона, приел при разтоварване отпадъка

                                              ДЕКЛАРАЦИЯ HA ТОВАРОДАТЕЛЯ

при транспортиране на неопасен отпадък до „Регионално депо за неопасни отпадъци на
общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” - попълва се за
всяка доставка и бланково с мокър подпис и дата за всяка доставка-

Наименование и код на отпадъка :

Клиент-Товародател по договор – име
на дружеството, ЕИН

Удостоверявам, че товарът  се допуска за превоз за съответния вид транспорт, с подходяща
опаковка и превозвачът е уведомен за характера на товара и необходимите предпазни
мерки. Отпадъкът е еднороден и не е смесен с други отпадъци

Превозвач– име на дружеството, ЕИН

Рег. Или разрешителен документ по ЗУО

Рег. Номер на сметовозния автомобил

Транспортен маршрут :……………………………………………………………………………….

Долуподписаният, декларирам на собствена отговорност, че:

1 -  Описанието на товара, описан в транспортната карта е вярно и товарът идва от товародателя
по Договор от 2023 год., а именно
фирма........................ ...................................................с ЕИК .............................................................

 2 - Пътниците в управляваното от мен МПС са ми необходими за разтоварването на отпадъците
депото. Същите са инструктирани по ЗЗБУТ и оборудвани с лични предазни средства за целта.
3 Съгласен/на съм дружество „Костинброд Еко“АД да съхранява и обработва личните ми данни,
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с
транспортиране на неопасен отпадък до „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините
Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.
4 Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни
пр спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
5 Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК за предоставен
неверни данни, включително имуществена отговорност.

Саморъчно трите имена и подпис: ДАТА: ……………………….


