
За да се подсигури подходяща трансформация на 
органичния отпадък във фертилизатора, трябва да 
използвате само биоразградими торби (проверете 
логото  отстрани)

График за разделно събиране на отпадъци 
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Оставете пред дома си преди 05:00 часа, според графика в подходяща торба за боклук или контейнер



ХАРТИЯ: Вестници, списания, малки картонени кутии, хартиени торби, 
картонение кутии от мляко и сокове

СТЪКЛО: Стъклени бутилки, буркани и стъклени 
контейнери 

ОСТАТЪЧЕН ОТПАДЪК: Цигарени фасове, памперси и антибактериални 
кърпички, домашен прах, латексови ръкавици и прибори за еднократна 
употреба, гребени, четки, самобръсначки и ножчета за бръснене, четки 
за зъби,             спринцовки, тиксо, памук, вълна, памучни клечки за уши и 
тампони, кърпички, малки играчки, отпадъци от котки и кучета 

Памперси за деца и възрастни (панталони за инконтиненция) - 
събиране при поискване от инфо-точката

Колекция на обемист отпадък и електроника - 
Мебели, дивани, обемисти играчки, матраци и легл, 
рафтове, прозорци, електрически уреди като 
телевизори, хладилници и съдомиялни, компютри и 
спортни уред.
         Колекция при резервация (максимално 3 
предмета), обадете се на  зеления номер

Стари дрехи, шалове, шапки, якета, 
колани, чанти и куфари, обувки и 
ботуши, текстил
Поставете в подходящите за това 
бордюрни контейнери 

Опасен отпадък - медикаменти с изтекъл 
срок на годност, батерии, флуоресцентни 
или LED круШки или пръчки, неонови 
пръчки
Поставете в подходящите за това 
контейнери, разпределени в магазините, 
продаващи новите стоки

Използвано готварско олио: зехтин, 
растително олио, маргарин и масло
Поставете в подходящите за това 
бордюрни контейнери

Син чувал

Зелен чувал 

Сив чувал 

ОРГАНИЧЕН ОТПАДЪК: Плодове и зеленчуци, месо, морски дарове, 
млечни продукти, кафе, яйца, печива, чаени торбички, и 
замърсени хартиени салфетки, изсъхнали цветя и сухи листа
Биоразградими торби (за компостиране) 

ПЛАСТМАСА И АЛУМИНИЙ

         Пластмасови бутилки, буркани, и контейнери за храна, и почистващи 
продукти, пластмасови чаши и чинии за еднократна употреба, найлонови 

обвивки за плодове и зеленчици, полиестерни тарелки и кутии. 

         Алуминиево фолио и тарелки, консерви от алуминий или калай, аерозолни 
спрейове, пластмасови и алуминиеви чаши.

Жълт чувал


