Обемисти отпадъци и
големи електрически уреди

Как става това?

Как да получите дата за извозване
на отпадъците?
Онлайн
www.gelsendienste.de/terminvereinbarung
На телефон
0209 954 - 47 77
понеделник – петък от 08.00 ч. – 18.00 ч.
По факс
0209 954 - 42 92

Ако не сте сигурни кои предмети се извозват
безплатно, с удоволствие ще Ви консултираме!

Ако имате още въпроси …
Допълнителна информация ще получите от
ГЕЛЗЕНДИЙНСТЕ (GELSENDIENSTE):
Телефон
		

0209 954 - 20
понеделник – петък 08.00–18.00 ч.

e-mail: 		

info@gelsendienste.de

Можете да се информирате и на нашия сайт:
www.gelsendienste.de

• Ще ви изпратим известие на коя дата ще бъдат
взети Вашите обемисти отпадъци, съответно
големите Ви електрически уреди.
• Времето за изчакване за определяне на дата
за събиране на отпадъците обикновено е две
седмици.
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Времето за изчакване обикновено е две седмици.

Моля, обърнете внимание на следните
указания и правила за безпроблемно
извозване на Вашите обемисти
отпадъци, съответно на Вашите големи
електрически уреди:

Моля, оставете обемистите отпадъци готови за
товарене възможно най-близо до бордюра.

Отпадъците от домакинствата, които не
могат да се изхвърлят в обикновените
контейнери за остатъчни отпадъци заради
своя вид и размер, се наричат обемисти
отпадъци.
Кои предмети се извозват безплатно?
Обемисти домакински предмети, които бихте взели
със себе си, когато се премествате на друго място,
например столове, маси, шкафове и други мебели,
както и матраци и подматрачни рамки.

Излезлите от употреба големи електрически
уреди също се извозват безплатно.

Големите електрически уреди се събират и
извозват отделно от обемистите отпадъци.
Поради тази причина, моля, уговорете си отделна
дата за извозването на такива предмети!
Наред с хладилници, фризери, перални машини,
сушилни, готварски печки, съдомиялни машини и
телевизори към големите електрически уреди спадат
още мебели с трайно монтирани електрически,
съответно електронни елементи, като електрически
столове за масаж, електрически регулируеми маси,
както и шкафове с осветление.

Безплатно се извозват заедно с извозването на
обемистите отпадъци и навити/завързани подови
настилки (килими, балатуми, ламинат).

Телевизорите спадат към големите електрически уреди.

По принцип важи
следното: Ще бъдат
взети за извозване само
предметите, които сте
регистрирали!

• Обемистите отпадъци и големите електрически
уреди могат да бъдат подготвени най-рано след
12:00 часа в деня преди уговорената дата и трябва
да са готови най-късно в 6:00 часа в деня за
извозване.
• Моля, наредете предметите върху тротоара
колкото е възможно по-близо до бордюра и
ги пригответе за товарене, така че да не пречат
или застрашават нито уличното движение, нито
пешеходците или велосипедистите!
• Не е възможно събирането на отпадъци върху
частна земя (градини пред къщите, частни зелени
площи, дворове, портали) от съображения,
свързани със законодателство за здравословни и
безопасни условия на труд.
• Обърнете внимание на това, че собственикът
носи отговорност за състоянието на подготвените
предмети до тяхното извозване.
• Обемистите отпадъци и големите електрически
уреди се събират и изхвърлят отделно едни от
други. Поради това са Ви необходими различни
дати за извозването на двата различни вида
отпадъци.
• Разбира се, хладилниците и фризерите могат
да се изхвърлят само, ако в тях не са останали
хранителни продукти!

!

Между другото: В нарушение на реда действа
онзи,
• който изнася обемисти отпадъци без
предварително уговорена дата за това или ги
оставя твърде рано на обществени площи.
• който оставя в деня за извозване други
отпадъци, например остатъчни отпадъци или
ремонтни отпадъци.
➜ Административните нарушения могат
да се наказват с глоби!

