
ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ
ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА  
ОТПАДЪЦИТЕ

СЪД ЗА ОСТЪТЪЧНИ ОТПАДЪЦИ 
 
В него се поставят например: пепел, крушки с нажежаеми 
жички, хигиенни превръзки и –хартия, смет, порцелан,  
пелени, остатъци от тапети, силно замърсени опаковки и др. 

В него не бива да се поставят: остатъци от храна, градински 
отпадъци, неонови тръби, вредни отпадъци и др. 

ЖЪЛТ СЪД ЗА ОТПАДЪЦИ / ЧУВАЛ  
(ПО ИЗБОР )
 
В него се поставят например: Опаковки като опаковки от 
мляко, алуминиево фолио, кутии, кофички от кисело мляко, 
съдове за еднократна употреба, бутилки от изкуствен  
материал / пластмаса, стироопорни опаковки, вакуумни 
опаковки и др. 

Важно указание: Не всичко от изкуствен материал или 
пластмаса спада към амбалажни (опаковъчни) отпадъци.

В него не бива да се поставят например: замърсени опаков-
ки, стъкло, хартия, остатъчен отпадък, вредни отпадъци,  
отпадъци, които не бива да се изхвърлят в обикновени кон-
тейнери (като стари мебели) и др.

СЪД ЗА ХАРТИЯ
 
В него се поставят например: Хартиени опаковки, хартия  
за писане, книги, телефонни указатели, вестници, проспе-
кти, картонаж. 

Важно указание: Моля в деня на изпразване да не се поста-
вя допълнително стара хартия / картонаж до съда за отпадъ-
ци, същата няма да се взема. 

В него не бива да се поставят например: силно замърсена 
хартия, фото- / хигиенна хартия, подаръчна хартия от  
металик, опаковки от напитки, хартия с нанесено покритие, 
копирна хартия (индиго) и др. 

СЪД ЗА БИООТПАДЪЦИ
 
От 1. април 2014 в Оффенбах има съдове за биологични от-
падъци. До посочените по-горе вече известни съдове,  
е четвъртия съд. Моля съблюдавайте, че с това се променя  
и разделянето на отпадъците.

В него се поставят например: градински отпадъци като 
шума, окосена трева, цветя, остатъци от зеленчуци и плодо-
ве, утайка / филтър от кафе, остатъци / торбички от чай,  
остатъци от храна и много други... 

В него не бива да се поставят например: найлонови торбич-
ки, пепел, метали и стъкло, саксии, кутии, фекалии, смет  
и торбички от прахосмукачки и фасове от цигари. Също така 
не са биоотпадъци биоизкуствените материали, например 
от царавично нишесте, независимо че са обозначени като 
биологично разградими. 

Цялостния листинг ще намерите в Правилника за отпадъци 
на град Оффенбах на Майн. На въпросите за биосъдове  
отговаря ESO на телефонен номер 069 840004 - 545 или чрез 
е- мейл на bioabfall@eso-of.de. 

ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ  
МОГАТ ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ В ОБИКНОВЕНИ 
КОНТЕЙНЕРИ В ОФФЕНБАХ 
 
Час за отпадъци, които не могат да се изхвърлят в обикнове-
ни контейнери ще получите чрез нашия сервизен номер 
840004 - 545, на ESO-гишето в бюрото за граждани или чрез 
е-майл с формуляр »Молба за отпадъци, които не могат  
да се изхвърлят с обикновени контейнери” на нашия интер-
нет сайт www.eso-stadtservice.de.

Важно указание: Моля посочете точно, какви материали /  
количества трябва да се извозят. Само регистрираните  
материали / количества подлежат на безплатно извозване 
на отпадъци, които не могат да се изхвърлят в обикновени 
контейнери. 

Какво например спада към отпадъци, които не могат да се 
изхвърлят в обикновени контейнери: мебели, матраци,  
домакински предмети (без съдове), мокети, килими, PVC, 
електроуреди, перални машини и др. 

Това не спада към отпадъци, които не могат да се изхвърлят 
в обикновени контейнери напр.: отработено масло, стари 
дрехи, батерии, строителен чакъл, строителни отпадъци,  
зелени отпадъци, ламинат, паркет, вредни вещества, врати /
прозорци, остатъчни отпадъци и др. 

Предоставяне върху банкета на пътното платно: 
· Най-рано предната вечер на датата за извозване между 

20.00 и 22.00 часа или най-късно в деня на извозване  
до най-късно 6.00 часа сутринта!

· До вземането на отпадъците, които не могат да се изхвър-
лят в обикновени контейнери, от ESO градско обслужва-
не ДОО отговорността е на възложителя; същият трябва 
след извозването да почисти тротоара. 

Забравили сте своевременно да регис-
трирате отпадъците, които не могат да се 
изхвърлят в обикновени контейнери? 
Затова ESO градско обслужване ДОО предлага дата за 
експресно извозване на отпадъци, които не могат да се 
изхвърлят в обикновени контейнери, при задължително 
заплащане. По-продробна информация чрез нашата 
служба за обслужване на клиентите: телефонен номер 
840004 - 545! 

При въпроси за извозване и оползотворяване на отпадъци 
ще Ви помогне с удоволствие по натам консултацията за  
отпадъци под номер 840004 - 549.
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