
 
СЪВЕТНИК ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ОТПАДЪЦИ КОМПАКТНО

Така се сортира

Използвайте и нашето 
Приложение за съ-
биране на отпадъци 
Westmünsterland.

Entsorgungsgesellschaft
Westmünsterland mbH
Estern 41
48712 Gescher
тел.:    (0 25 42) 9 29-0
факс: (0 25 42) 9 29-100
info@egw.de
www.egw.de



СИВ КОНТЕЙНЕР  
ОСТАТЪЧНИ ОТПАДЪЦИ

КАФЯВ КОНТЕЙТЕР  
БИО ОТПАДЪЦИ

СИН КОНТЕЙНЕР 
СТАРА ХАРТИЯ

ЖЪЛТ ЧУВАЛ / ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР
ТЪРГОВСКИ ОПАКОВКИ

КОНТЕЙНЕР ЗА СТЪКЛО  
СТАРО СТЪКЛО

АВТОМОБИЛ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА  
ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА 
БЪДАТ РЕЦИКЛИРАНИ
Към тях спадат напр.:
пепел (студена), дискети, кофи от бои (изсъхнала боя), фотоси, 
стъклени крушки, котешка тоалетна, хигиенни артикули, смет, 
счупен порцелан, торбички от прахосмукачки, тапети, бебешки 
пелени, цигарени фасове 

Те отиват в: 
Контейнер за остатъчни отпадъци 

А това моля не:
дискове CD и DVD, електроуреди, енергоспестяващи крушки, 
патрони с бои, луминесцентни тръби  Депо за рециклиране
пухени завивки  Контейнер за стар текстил
замърсители  Автомобила за вредни вещества 

ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ КАТО КУХНЕНСКИ И 
ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИ
Към тях спадат напр.: 
остатъци от цветя, черупки от яйца, остатъци от месо и рила, 
градински отпадъци, остатъци от зеленчуци, утайка от кафе, 
обелки от картофи, кухненски отпадъци, черупки от ядки, обел-
ки от плодове, остатъци от ястия, утайка от чай, стайни растения, 
цитрусови плодове 

Те отиват в: 
Контейнер за био отпадъци 

А това моля не:
пепел, хигиенни артикули, капсули кафе, котешка тоалетна, 
смет, торбички от прахосмукачки, бебешки пелени, фасове от 
цигари  Контейнер за остатъчни отпадъци 

ХАРТИЯ, КАРТОН, КАШОНИ
Към тях спадат напр.:
брошури, книги, офис хартия, хартия за фотокопиране, кашони, 
проспекти, чисти хартиени кесии, велпапе, опаковки от хартия, 
списания, вестници 

Те отиват в:
Контейнер за стара хартия или Депо за рециклиране

А това моля не: 
хартия с покритие, хартия, хартия за сандвичи, тапети Контейнер 
за остатъчни отпадъци  Контейнер за остатъчни отпадъци 
кашони от напитки (напр. кашони от прясно мляко)  Жълт 
контейнер / жълт чувал

ОПАКОВКИ ОТ ПЛАСТМАСА, МЕТАЛ И КОМПО-
ЗИТНИ МАТЕРИАЛИ
Към тях спадат напр.:
алуминиево фолио, кофи и туби от бои (празни), пластмасови 
бутилки, кашони от напитки, консервени кутии, метални капачки 
за бирени бутилки, метални опаковки, торбички от прясно 
мляко, пластмасови торбички, пластмасови чашки, профили от 
стиропор, капачки 

Те отиват в:
Жълт контейнер / жълт чувал 

А това моля не:
хартия, картон, кашони  Контейнер за стара хартия  
Стъклени бутилки  Контейнер за стъкло 
дървесина, пластмасови кофи, порцелан, тенджери, тигани, иг-
рачки  Контейнер за остатъчни отпадъци, Депо за рециклиране 

БУТИЛКИ, СТЪКЛЕНИ БУРКАНИ – РАЗДЕЛЯЙТЕ 
ЗЕЛЕНО, КАФЯВО И БЯЛО СТЪКЛО
Към тях спадат напр.: 
стъклени бутилки, буркани от зеленчуци, мармалади и консер-
ви, други стъклени опаковки

Те отиват в: 
обществен контейнер за стъкло 

А това моля не:
автостъкла  сервиз 
оловно стъкло, стъклени крушки, йенско стъкло, порцелан    
Контейнер за остатъчни отпадъци 
стъкла от прозорци, енергоспестяващи крушки, огледала   
Депо за рециклиране

ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА
Към тях спадат напр.: 
байцове, медикаменти с изтекъл срок, стари масла, батерии, 
дезинфектанти, енергоспестяващи крушки, бои (течни), препарати 
за почистване на петна, препарати за защита и поддръжка на 
дървесина, лепила, лакове, основи, луминесцентни тръби, пре-
парати за растителна защита, почистващи препарати, флакони от 
спрей с остатъчно съдържание

Те отиват в: 
Автомобила за вредни вещества, вижте сроковете в еко календа-
ра за приемане на вредни вещества Altdeponie Borken Hoxfeld

А това моля не:
електроуреди  Депо за рециклиране
опаковки от бои (изсъхнала боя)  Контейнер за остатъчни 
отпадъци 


