
bulgarisch

Нашествие на плъхове?

 Превантивни мерки
 Разпознаване на нашествието
 Борба с вредителите

ИМПРЕСУМ

Издател: 
Hagen - Stadt der FernUniversität
Сектор „Обществена безопасност, транспорт, обслужване на гражда-
ните и служба по гражданско състояние“
Böhmerstr. 1  58095 Hagen

Дизайн и печат: 
Hagen - Stadt der FernUniversität
Ведомствена печатница | Rathausstr. 11

Последна редакция: 12/2020 г.

Ако може да се докаже, че съответният собственик 
не предприема никакви действия, обърнете се към 
градския център за съобщаване на нередности 
или изпратете имейл на ordnungsamt@stadt-hagen.
de, свържете се по пощата или по телефона.

Борба с вредителите
Борба с вредителите – самостоятелно 
или чрез специализирана фирма
Собствениците на имот са свободни да решат дали 
да използват платена услуга за борба с вредители-
те или да предприемат сами действия за борба с 
вредителите с разрешени за частна употреба де-
ратизационни средства срещу плъхове. 

Тъй като плъховете са много интелигентни и из-
ключително податливи на обучение животни, бор-
бата е особено трудна. Затова може да е полезно 
борбата с вредителите да се извърши от специа-
лизирана фирма, защото операторите за борба с 
вредителите са обучени, компетентни специали-
сти, които се борят с вредители или съдействат за 
превенция на борбата с вредители. Професио-
налният оператор за борба с вредителите трябва 
да бъде извикан своевременно и незабавно.

Нашествие на обществени места
В този случай съобщете за нашествието на град-
ския център за съобщаване на нередности, като 
изпратите имейл на ordnungsamt@stadt-hagen.de, 
свържете се по пощата или по телефона.

Град Хаген гарантира извършване на дератизация 
на обществени места (в града) от специално нает 
оператор за борба с вредителите.

Лица за контакт
Имейл: ordnungsamt@stadt-hagen.de

Г-жа Homburg: Telefon  02331 207-4508
Г-жа Kühl: Telefon  02331 207-4932

Подробна информация ще намерите на интернет 
страницата на града https://www.hagen.de/irj/por-
tal/FB-32-0109



Плъховете са животни, активни в сумрак и през 
нощта. Тяхната поява на повърхността на свобод-
ни и открити места, както и през деня говори за 
сериозно нашествие. Тъй като плъховете могат да 
пренасят болестотворни микроорганизми върху 
хората, необходимо е незабавно да се спре вне-
запната им поява.

Поради ровенето и гризането на животните има 
опасност от значителни материални щети по стро-
ителни конструкции, мебели, кабели, зидария, 
дървени стени, кабелни изолации, изолационни 
материали, тръби и други.

Превантивни мерки

Всичко, което трябва да знаете относно изхвърля-
нето на отпадъците, както и съответните брошури 
и флаери (също и на различни езици), ще намерите 
в интернет на адрес:r:

https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/
broschueren-und-flyer.html

Контейнер за органични/битови отпадъци
Контейнерите за органични и битови отпадъци 
трябва да се съхраняват затворени в задния двор 
или избата на собственика. Ако е необходимо, 
проверете нужния за Вас размер на контейнера – 

На първо място, екологичното и правилно 
изхвърляне на отпадъците е от решаващо 
значение за превенцията!! 

стандартният обем е 20 литра на човек и седмица. 
Също така при необходимост променете изпразва-
нето на контейнерите според нуждите – всяка сед-
мица или на 14 дни – и в такъв случай се обърнете 
към службата за обслужване на клиенти на HEB.

Рециклируеми отпадъци (жълт чувал)
Плъховете се привличат също от рециклируемите 
отпадъци, тъй като по тях има хранителни остатъ-
ци. Ако „жълтите чували“ се съхраняват на открито, 
в гаража или в бараката, миризмата на хранител-
ните отпадъци привлича гризачите. Затова винаги 
трябва да се гарантира съхраняването на чувалите 
в затворено помещение до тяхното износване 
(препоръчително е рециклируемите материали да 
се почистват преди изхвърлянето им).

Допълнителна и по-подробна информация, както и 
информация за превантивните мерки, ще намери-
те в интернет на адрес: 
https://www.hagen.de/irj/portal/FB-32-0109

Разпознаване на нашест-
вието

Нашествието на плъхове се разпознава по дупките 
в земята, системата от проходи и отворите, които 
показват, че в компоста, сградата или градината 
може да има гнездо на плъхове. Екскрементите от 
плъхове имат силна, остра миризма. 

Нашествие на частни терени
Град Хаген не поема борбата с плъхове на частни 
терени и/или в частен имот. 

Собственикът на имота или други лица с право 
на разпореждане с имота имат задължението да 
предприемат мерки. Отговорността на собствени-
ка на имота и борбата с тези вредители са регули-
рани в Закона за защита от инфекции. 

Най-напред се обърнете (писмено) към съответния 
собственик на засегнатия имот/засегнатата сграда. 
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