
Важни съвети за Вас!

•  Най-късно до 6:00 часа в деня за сметосъбиране 
контейнерите за боклук, жълтия чувал и обемните 
отпадъци трябва да бъдат извадени на улицата. 

•  Не поставяйте контейнера за биоотпадъци, 
контейнерите за остатъчни отпадъци и жълтия чувал 
на директни слънчеви лъчи. Така ще предотвратите 
миризмите и гниенето. 

•  Не поставяйте мокри отпадъци в контейнерите за 
боклук. Най-добре увивайте мокрите отпадъци и 
остатъците от манджи във вестник

•  Не натискайте отпадъците прекалено плътно в 
контейнерите за боклук, за да могат те да бъдат 
изцяло изпразвани. 

•  Хартиените торбички за коша за предварително 
сортиране за биоотпадъци се компостират 
безпроблемно. Не поставяйте пластмасови торбички 
в контейнера за биоотпадъци. 

Имате още въпроси?

За въпроси, желания или предложение можете 
да се свържете с AWIGO на (05401) 3655-55. 

чисто, модерно, близо до вас
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Накъде

Bioabfall Restmüll Altglas

Grünplatz Sonderabfall Elektronikschrott

с материалите за 
рециклиране 

и отпадъците?
Съвети за правилно 

сортиране и разделяне



Grünplatz

Правилно сортиране и разделяне на материали 
за рециклиране и отпадъци

Биоотпадъци
Всички кухненски отпадъци като 
остатъци от плодове и зеленчуци, 
обелки от картофи и черупки от яйца, 
остатъци от хляб и манджи без кокали 
и рибешки кости, чаени торбички, 

кафени филтри, кърпи кухненска хартия, отрязани цветя, 
градински отпадъци и т.н. Внимание: Без найлонови 
торбички или мрежи за плодове и зеленчуци!

Стара хартия
Чиста хартия и картон, вестници, 
списания, тетрадки, каталози, кашони, 
опаковъчна хартия, хартиени торбички 
и т.н. Внимание: Без хартия с 
алуминиево или пластмасово покритие, 

без остатъци от тапети!

Опаковки
Всички опаковки със зелена точка, 
като например туби, консервени 
кутии, алуминиеви и метални капаци, 
пластмасови торбички и пластмасови 
чаши. Изключение правят опаковките 

от хартия или картон – те трябва да се изхвърлят в 
контейнера за хартия. Внимание: Не пълнете зелените 
торби/зелените контейнери с други отпадъци! 

Остатъчни отпадъци
Пепел, касетки, опаковки за масло, 
втвърдени бои, завеси за баня, ръкавици 
за еднократна употреба, прозоречно 
стъкло, електрически крушки, гума, 
хигиенни артикули, домашен прах, 

остатъци от свещи, кокали, торбички за прахосмукачки, 
керамика, памперси, фасове и т.н. Внимание: Без отпадъци, 
който все още могат да бъдат използвани! 

Старо стъкло
Моля, изхвърляйте чаши и бутилки за 
еднократна употреба, без значение дали 
с или без „зелена точка“, без капачки 
или тапи, като разделяте прозрачното 
от цветното стъкло, в някой от над 400 

контейнера за стъкло в Landkreis Osnabrück. 
Внимание: Без прозоречно стъкло, огледала, керамика, 
порцелан или огнеупорно стъкло!

Отпадъци, който могат да 
бъдат компостирани
Най-добре компостирайте сами листа, 
трева, храсти, клони, дърво, както 
и цветя и растения, на купчина за 
компостиране или в уред за бързо 

компостиране. Или занесете в Grünplatz. 
Внимание: Само зелени отпадъци от дворове и градини 
имат място в Grünplatz! 

Опасни отпадъци
Носете частните отпадъци, които могат 
да бъдат вредни за околната среда, 
като например остатъци от лакове и 
бои, батерии, препарати за растителна 
защита, луминисцентни тръби, домашни 

и фотографски химикали в мобилните пунктове за 
събиране в малки количества на опасни отпадъци. 

Обемни отпадъци
Обемни домашни отпадъци, които не 
са подходящи за „сивия контейнер“, 
като мебели, матраци, велосипеди и 
дъски за гладене. 
Внимание: Не се вземат строителни 

материали и строителни отпадъци, автомобилни части, 
врати или огради! 

Големи домакински уреди
Големите домакински уреди от метал, 
като хладилници, перални, сушилни, 
съдомиялни, фурни, фризери, се вземат 
безплатно.

Електронни отпадъци
Големи електроуреди и електронни 
отпадъци, като телевизори, компютри, 
монитори и микровълнови печки, се 
вземат безплатно.
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Идваме при повикване! 
Преди да ни се обадите, моля, решете какво точно 
и в какво количество желаете за изхвърлите. Моля, 
съобщете за обемни отпадъци, големи домакински 
уреди и електронни отпадъци на следния телефонен 
номер:

(05401) 3655-55


