
Контейнер за 
биологични отпадъци
Само за органични отпадъци от 
домакинството и градината (без 
опаковката, с която са закупени): 
Така от биоотпадъците се произвежда 
висококачествен компост!

Черупки от яйца
Остатъци от месо, риба и 
колбаси
Зеленчукови и плодови 
отпадъци
Филтри за кафе
Кости
Орехови черупки
Черупки от южни плодове 
Остатъци от храна
Чаени торбички
От градината:
Остатъци след подрязване на 
дървета и храсти
Отпадъци от цветя
Остътъци след прибиране на 
реколта
Окапали плодове
Шума, окосена трева, остатъци 
от подрязването на жив плет
Диви билки
Съвет:  Слагайте биоотпадъците 
напр. увити във вестник

Жълт чувал за 
вторични суровини
Това е точното място за изцяло празни 
опаковки за еднократна употреба, които 
не са от хартия, картон или стъкло:

Алуминиево фолио
Алуминиеви формички и 
капачки 
Кофички от маргарин и
млечни продукти
Шишета от средства за 
поддържане на
тялото, препарати за миене и 
перилни препарати
Опаковки от пенопласт
Гробищни лампи
Консервени кутии 
Метални капачки 
Пластмасови торби за покупки 
Картонени кутии от сокове и 
мляко 
Винтови капачки
Вакуумирани опаковки
Опаковки от пластмасово 
фолио 
Опаковъчен стиропор 

Сивият контейнер:
За битови отпадъци, неподлежащи на 
рециклиране!

Пепел (изстинала) 
Ръкавици за еднократна 
употреба 
Фини чорапогащници
Запалки
Филтри за абсорбатори  
Снимки
Фритюрна мазнина
Лампи с нажежаеми жички
Хигиенни артикули
Слама за котки и малки 
животни
Смет
Восък от свещи
Парцали, остатъци  от плат 
Порцелан
Ножчета за бръснене 
Играчки
Торбички за прахосмукачки
Остатъци от тапети
Видеокасети
Пясък за птици 
Вата
Памперси
Четки за зъби
 Цигарени угарки

Съвет: Ако мястото в контейнера 
за остатъчни отпадъци не е 
достатъчно, използвайте чувалите 
за отпадъци AWB – получават се 
м. др. в редица бюра за граждани 
и във всички предприятия за 
извозване на отпадъци.

Отпадъчна хартия 
Дали в контейнера за хартия или 
предадена в пункта за вторични 
суровини: Важно е връщането в 
цикъла за рециклиране!

Пликове за писма
Книги (без подвързията)
Тетрадки
Изделия от картон
Опаковъчна хартия
Хартиени пликове
Картон
Канцеларскса хартия
Ежедневници
Списания

Не в контейнера за хартия, 
а в контейнера за остатъчни 
отпадъци се събират: тапети, 
хигиенна хартия, хартия с 
покритие, замърсена
хартия, снимки

Така Вашиге контейнери 
за отпадъци стоят 
правилно: 
Изцяло годни за рециклиране: 
Опаковки за еднократна употреба от 
бяло и цветно стъкло вкл. метални 
капачки

Сортиране  по бяло и 
цветно стъкло:
Амбалажно стъкло
Бутилки за еднократна 
употреба
Стъклени буркани за консерви 

Възможности за безплатно предаване за частни домакинства:
-  в пункта за вторични суровини и в централното депо за отпадъци, 

м. др.: изделия от твърда пластмаса, малки електроуреди без батерии 
или акумулатори, зелени отпадъци  (до 1 куб.м.), отпадаци от метал, 
стъкло, хартия

- на мобилния контейнер (Schadstoffmobil) и централното депо, м. 
др.: без заплащане на такси е възможно предаването на отпадъци, 
съдържащи вредни вещества (с изключение на отработени масла 
и стартерни батерии) до количество от общо 10 кг или 10 л; 
енергоспестяващи лампи, тонер касети за черно-бели и цветни 
принтери, компактдискове (CD), цифрови видеодискове (DVD)

С удоволствие ще отговорим на въпросите Ви относно извозването на 
отпадъци:  
Център за клиенти на AWB  
окръг Емсланд  
телефон: 0593144300

Контейнер за остатъчни 
отпадъци 
Капакът е затворен, 
отворът на капака е отпред 
Отпадъците лежат свободно в 
контейнера (не са натъпкани)

Завод за извозване и преработка на отпадъци окръг Емсланд
Орденийдерунг 1 • 49716 Мепен • Център за клиенти 05931 44-300
www.awb-emsland.de

Не открихте ключовата 
дума? Ползвайте указателя 
за управление на отпадъци 
(Abfall-ABC) науеб сайта 
www.awb-emsland.de
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