Кое къде спада?

																

											

Контейнер за
Контейнер за
битови отпадъци биологични
отпадъци

Жълт чувал

Битови отпадъци като:

Кухненски отпадъци като: Търговски опаковки като:

• смет
• торбички от прахосмукачки
• бебешки пелени
• угарки от цигари
• въглищна пепел, дървена
пепел
• дамски превръзки, тампони
• памучни тампони, памук
• остатъци от тапети
• остатъци от мокети
• кожа
• гума
• електрически крушки
• остатъци от текстил
• остатъци от восък за свещи
• скъсани дамски чорапи
• пластири, превързочни
материали
• стари тампони за печати
• химикали
• ножчета за бръснене
• велосипедни гуми
• четки за зъби
• запалки за еднократна
употреба
• хартиени снимки,
диапозитиви
• закачалки
• детски играчки
• пластмасови тръби
• папки (пластмаса)
• класьори
• пълнеж за котешка
тоалетна
• остатъци от тапети
• засъхнали остатъци от боя
• замърсен стиропор
• видеокасети

• отпадъци от плодове и
зеленчуци
• утайка от кафе, утайка от
чай с филтър и пакетче
• черупки от яйца
• попивателна хартия като
филтри, хартиен кърпи от
целулоза като носни кърпи,
кухненска хартия, салфетки,
замърсена вестникарска
хартия
• картонени кутии за яйца,
опаковки на плодове от
дървесна маса (папиéмашé)
• измачкана хартия
• малки количества от
сготвени остатъци от ястия
• развалени и мухлясали
остатъци от хранителни
продукти
• кости
• коси, пера
• дървен талаш (само от
необработено дърво)
Градински отпадъци като:
• отрязан плет
• отрязани храсти
• окосена трева
• листа
• други растителни отпадъци

• опаковки от изкуствени
материали като
шишета от шампоани
шишета за почистващи
препарати
купички от млечни продукти
раздута опаковка от
плодове, зеленчуци, месо
• Фолиа от изкуствени
материали
• Композитни материали
като
кутии от мляко и сок
пакетчета от супи
опаковки от кафе
опаковки от сладкарски
изделия
• Алуминий като
туби
капаци на купи от кисело
мляко
фолио от шоколад

Informationen in Bulgarisch

Отпадъчна хартия

Събиране на улицата и
контейнер за хартия
• Отпадъчна хартия, картон и
кашони като
вестници
списания
каталози
брошури,
хартия и тетрадки за писане,
печатни изделия
пликове за писма
пакети от брашно и захар
кашони от нагънат картон
сиви и бели кашони
кашони от перилни препарати

Контейнери за
събиране на
отпадъци

• Кутии като
кутии от напитки
консервени кутии
спрейове (изпразнени)
капачки от бутилки

Контейнери с отпадъци и био-отпадъци, жълти торби и стара хартия
се подготвят малко преди изпразването/събирането, най-късно до
6 часа в деня на събиране/изпразване. Сроковете ще намерите в календари със срокове за събиране на www.abfall-hdh.de.

• Отпадъчно стъкло
бяло стъкло
кафяво стъкло
зелено стъкло
(други цветни бутилки спадат
също към зеленото стъкло)
• Кутии като
кутии от напитки
консервени кутии
спрейове (изпразнени)
капачки от бутилки
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