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БИТОВИ ОТПАДЪЦИБИО ОТПАДЪЦИСТАР
ТЕКСТИЛМЕТАЛНИ ОПАКОВКИЛЕКИ ОПАКОВКИСТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИХАРТИЯ

принадлежи:
Всички опаковки от 
хартия,  
но и хартия и картони без 
те 
да са опаковки, напр.: 
вестници, списания, 
проспекти, каталози, 
книги, 
тетрадки, пликове, папки, 
хартия за писма, чиста 
хартия от домакинството, 
(сгънати) картонени кутии 

не принадлежи:
хартия с пластмасово 
покритие, замърсена  
хартия, картонени кутии 
за напитки, снимки, 
тапети

принадлежи: 
Всички опаковки от 
стъкло,  
разделени на бяло и 
цветно 
стъкло, 
напр.: 
бутилки и буркани за 
хранителни продукти, 
напитки, козметика, 
лекарства

не принадлежи:
крушки, луминесцентни   
лампи, енергопестящи 
лампи, керамични 
котлони, 
огледала, стъкло от 
прозорци, от оловен 
кристал, стъклена посуда, 
фаянс, порцелан, вази, 
предни стъкла на 
автомобил

принадлежи:
Всички опаковки от  
пластмаса и смесен 
материал, текстил, 
керамика, стиропор, 
дърво 
и материали на 
биологична 
основа 
напр.: 
бутилки, кутийки от
кисело мляко, фолио,
чували, вакуумни
опаковки, опаковки от
дълбоко замразени
продукти, картонени
кутии за напитки,
блистерни опаковки,
съдове за еднократна
употреба

не принадлежи:
пластмасови продукти  
напр.: играчки, подови 
настилки, тръби, саксии, 
домакински продукти

принадлежи:
Всички опаковки от метал 
напр.:  
кутийки за напитки,  
консервени кутии,  
кутии от 
храни за животни,  
кутии за 
бои и лакове,  
метални туби, 
метални капаци,  
капаци от фолио,  
болтови съединения 

не принадлежи:
инструменти, телове,   
гвоздеи, части от колело,   
каросерийни и двигателни  
части,  
домакински продукти 
от метал,  
простирници

принадлежи:
отпадъци от зеленчуци,  
плодове, сухи 
хранителни 
продукти, твърди 
хранителни отпадъци, 
черупки от яйца, цветя, 
саксийни растения, 
утайки 
от кафе и чай с хартиени 
торбички, окосена трева, 
шума и клони

не принадлежи:
пластмасови чували,  
кокали, торбички от 
прахосмукачки, пелени, 
пепел, пясък за котешка 
тоалетна и малки 
животни, 
течни хранителни 
отпадъци 
като супи, сосове, масла, 
маринати

принадлежи:
пепел (студена), саксии,
четки, превръзки, 
пластмасови и метални 
кофи, огледала, посуда, 
стъкло от прозорци, 
крушки, смет, пясък 
за котешка тоалетна и 
малки животни, малки 
мет. части, инструменти, 
кокали, кожа, замърсена 
хартия, играчки, торбички 
от прахосмукачка, тапети, 
пелени, скъсани дрехи 
и обувки, замърсени и 
мокри текстилни изделия, 
парцали, остатъци от 
шивашки материали

не принадлежи:
био-отпадъци, 
строителни отпадъци, 
батерии, стари 
електроуреди, 
енергопестящи и 
луминесцентни лампи, 
проблемни вещества, 
съдове за еднократна 
употреба, опаковки, 
годен стар текстил

принадлежи:
Чисто облекло, което
все още може да се
използва, неповредени
чанти и колани,
покривки, бельо, завеси,
обувки, които все още
могат да се носят
(завързани на чифтове)

не принадлежи
Скъсано облекло,
замърсени, мокри
текстилни изделия, ски
обувки, зимни кънки,
скейт, гумени ботуши,
парцали и остатъци от
шивашки материали,
килими, играчки,
плюшени играчки
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BIT TE KEINE ABFÄLLE NEBEN DEN SAMMELSTELLEN ABL AGERN!
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М О Л Я , Н Е  О С ТА В Я Й Т Е  О Т П А Д Ъ Ц И  Д О  К О Н Т Е Й Н Е Р И Т Е!

ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИПРОБЛЕМНИ ОТПАДЪЦИ
ЕДРОГАБАРИТНИ  

ОТПАДЪЦИ 

са опасни отпадъци, които могат  
да се събират в домакинствата 
напр. моторно, смазочно масло, 
бои, лепила, отрови, 
разтворители, газови бутилки, 
пожарогасители, медикаменти, 
химикали

Малките електрически уреди,  
газоразрядните лампи и 
батериите
могат да се предадат и с  
проблемните отпадъци 
 
Старите мазнини и масла 
не представляват проблемни 
отпадъци, но трябва да се 
предават отделно 
напр.: свинска мас, масла от 
маринирани продукти, масла за 
фритиране

Големи ел. уреди
като перални, сушилни, печки, 
съдомиялни машини
Малки ел. уреди 
като кафе-машини, миксери,  
фотоапарати, DVD уреди, компютри и 
принадлежности, моб. телефони, CD 
плейъри
Хладилни уреди 
като климатици, хладилници и 
фризери
Уреди с екрани 
като телевизори, лаптопи, дисплеи,  
монитори 
Газоразрядни лампи 
като енергопестящи лампи, 
луминесцентни лампи
Батерии
като батерии, плоски батерии, 
акумулаторни батерии 

Предаването е безплатно 
търговски магазини с площ  
над 105 кв. м., само при 
закупуване на нов уред от 
същия вид, батериите се 
приемат във всеки случай!

са тези видове отпадъци, които  
поради размера или теглото си не 
могат да се събират в кофите за 
смет 
напр.: мебели, колела, килими, 
матраци, простирници, мивки

като отрязани клони, живи 
плетове, храсти и окосена трева

СТАРИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ
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