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ИЗВОЗВАНЕ НА ОБЕМИСТИ ОТПАДЪЦИ:
Извозване можете да поискате два пъти годишно писмено
онлайн на www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmülltermin
(бързо търсене: уговаряне на час за обемисти отпадъци)
по имейл на sperrmuell@fuerth.de
по факс на 0911 / 974 - 39 20 91
с писмо
с пощенска картичка за обемисти отпадъци (безплатно
във всички лото-тото магазини за канцеларски
материали)

Подготвяне:
Подгответе обемистите отпадъци свободно достъпни до
6:30 ч, по възможност върху частен парцел.
Обществените пространства, като тротоари и велоалеи
трябва да останат свободни.
Обемистите отпадъци се прибират от равни места (без
стълби) до 15 метра от частния парцел, например от
входа, от вътрешния двор.
По време на натоварването в сборните автомобили
трябва да има на място отговорник на заявителя.
Таксата за обемисти отпадъци от 15 € трябва да се плати
в брой.

ДОСТАВЯНЕ НА ОБЕМИСТИ ОТПАДЪЦИ:
Обемистите отпадъци могат да се изхвърлят на дворовете
да рециклиране безплатно.

Двор за рециклиране Atzenhof, Vacher Str. 333
Двор за рециклиране Fürth, спирка на У-бана на
Якобиненщрасе (Jakobinenstr.), на железопътната зона

УДОВОЛСТВИЕ ОТ ЗАМЯНАТА ИЛИ УСЛУГА ЗА ИЗВОЗВАНЕ ОТ ДОМА
Борса за замяна и подаряване Фюрт
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Това е нетърговско онлайн предложение на отпадъчното
стопанство на Фюрт. Тук всеки може да е активен. Тук всеки
въвежда своята обява безплатно и независимо от времето и
по-късно отново я изтрива. От частни лица за частни лица.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Двор за употребявани стоки с магазин за дрехи
Имате добре запазени мебели и битови вещи, които е
жалко да изхвърлите? Дворът за употребявани стоки ще ги
извози от дома Ви безплатно. Търсите употребявани мебели
на добра цена, битови вещи и др.? Елате в изложбеното
помещение и магазина за дрехи.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
понед. – петък 9:00 – 18:00 ч
тел.: 0911/3 07 32-0
събота
9:00 – 16:00 ч

НИЕ ОТГОВАРЯМЕ НА ВЪПРОСИ
Ако имате още въпроси относно изхвърлянето на отпадъци,
нашите консултантски центрове с удоволствие са на Ваше
разположение.
КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ (ABFALLBERATUNG)
Тел.: 0911 / 974-12 60
Факс: 0911 / 974-20 94
Факс: 0911 / 974-39 20 91 (за обемисти отпадъци)
Mainstr. 51 und
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
e-mail: abfallberatung@fuerth.de
или в интернет на www.fuerth.de
понед.– четвъртък
петък

8.00–15.00 ч
8.00–12.00 ч

Торби за отпадъци, карти за обемисти отпадъци и
информационен материал има също близо до Вас:
Информирайте се на www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Много благодарим за Вашата подкрепа.

ОБЕМИСТИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕКЕТРИЧЕСКО
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ДА

ОБЕМИСТИ ОТПАДЪЦИ – КАКВО СПАДА КЪМ ТЯХ?

Моля, пригответе Вашите обемисти отпадъци, разделени на четири категории:
Дърво

Електроуреди

Обемисти дървени мебели
шкафове, маси, столове, етажерки, ракли, легла,
подматрачни рамки и други подобни

хладилници, перални, печки, видео уредби,
радиоапарати, телевизори, компютри, солариуми (без
крушки), прахосмукачки и други подобни, също и всички
дребни електроуреди

Обемиста покъщнина
Матраци, тапицирани мебели
килими, куфари, детски столчета за кола, големи
картини, шейни, кошчета за кучета, скейтбордове, ски,
лампиони, кошове за пране и др. подобни

НЕ

Метали
Метали от бита
скари, велосипеди, колички, детски колички, домашни
тренировъчни уреди, слънчеви чадъри, сушилни за пране,
битови стълби, тенджери и др.

ТОВА НЕ СПАДА КЪМ ОБЕМИСТИТЕ ОТПАДЪЦИ:
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И АВТОМОБИЛИ ЗА СКРАП
Занесете тези отпадъци предварително сортирани (!) на дворовете за рециклиране, градинските отпадъци - на
местата за компостиране, строителните отпадъци - на депата за строителни отпадъци. Трябва да се платят
съответните такси и цени за изхвърляне.

Двор за рециклиране
Дърво
– облицовки за тавани и стени, панели, дограма, врати,
паркет, подов ламинат
– огради, палисади
– строителен дървен материал: летви за покриви, греди
– щайги за плодове
– палети и др. подобни

Строителни или ремонтни отпадъци
– строителен дървен материал
– радиатори, улуци, душкабини, вани за бани/душове,
мивки, тоалетни, плочки
– врати, прозорци, щори (външни), ролетки, сенници
– подов ламинат или ПВЦ-подове, панели, паркет
– вътрешна облицовка на стени/тавани
– градински огради, палисади, бленди, фолиа за езера
– покривна изолация, стиропор и др. подобни
– печки: на дърва, на въглища, маслени печки (почистени,
без масло)

Метал
– радиатори, улуци, вани за бани/душове и др. подобни

Автопринадлежности
– гуми, акумулатори, покривни носачи, покривни
багажници, изтривалки и др. подобни (без автомобили за
скрап)

Ценни материали
– кашони, хартия, дрехи, стъклени бутилки, „жълти торби”,
пластмаси

Други отпадъци
Необемиста покъщнина
– Моля, у дома изхвърляйте дребните части като парцали,
закачалки за дрехи, играчки и др., също пухени завивки,
тапети и др. в контейнера за други отпадъци или
служебната торба за отпадъци, за която се дължи такса

Депо за строителни отпадъци
Строителни отпадъци
– камъни, керемиди, бетон, цимент и др. подобни
– предмети от порцелан, глина, керамика

Мобилна станция за вредни вещества и двор
за рециклиране Vacher Str. 333
Вредни вещества и отрови
– бои/лакове, разтворители, батерии
– химикали, средства за растителна защита и др. подобни

Място за компостиране
Градински отпадъци
– клони от дървета и храсти, корени, дънери
– шума, окосена трева и др. подобни

Изхвърляне чрез сертифицирани фирми или
обратно приемане чрез търговската мрежа
– акумулиращи печки, автомобили за скрап, автомобилни
акумулатори, отработени масла, маслени резервоари,
бидони за масло, строителен дървен материал (покривни
била, летви, кофражи ...), материал, съдържащ азбест,
плоскости от гипсокартон и минерална вата

ците
о на отпадъ
Разделянет
лно!
е задължите

