bulgarisch

Обемни отпадъци
и отпадъци от
електрическо и
електронно оборудване
Всички по-големи или електронни
и Електрически предмети, напр.
Домакинско мущество, напр. колела,
градински мебели, маси, столове,
шкафове, матраци, етажерки, килими,
обемни пластмасови предмети
 олеми електроуреди, напр. перални
Г
машини, сушилни, хладилници и
фризери, фурни и печки, миялни
машини, телевизори
 алки електроуреди, напр. кафе
М
машини, тостери, ютии, компютри,
електрически самобръсначки и
бор машини се събират разделно
с отпадъците от електрическо и
електронно оборудване. Можете
да ги предадете безплатно:
	в пунктове за рециклиране
Altenessen (Lierfeldstraße 49)
и Werden (Laupendahler
Landstraße 150)
на EBE - сметоизвозващ камион
	в някои търговски центрове
(над 400 кв. търговска площ)
Моля уговорете безплатно събиране на Вашите обемни
отпадъци в определен ден и час по
	Телефон 0201 / 854-2222

Съставил
Entsorgungsbetriebe Essen GmbH
(дружество за управление на отпадъците)
Pferdebahnstr. 32
45141 Essen

	имейл sperrmuell@ebe-essen.de
	Онлайн на www.ebe-essen.de/sperrmuell-online
	или чрез приложението (Wir räumen ab!)
Различните видове обемни отпадъци (метал, пластмаса,
дърво, други обемни отпадъци и електроуреди) се
отстраняват разделно, следователно ще получите няколко
дати за събирането им при определени обстоятелства.

Обслужване на клиенти
Телефон 0201 / 854-2222
info@ebe-essen.de
www.ebe-essen.de

Използваната хартия се състои от
100% стара хартия и е маркирана
с “ Blauen Engel ”.
Актуалност на изданието: 07 / 2022

Кой отпадък в кой
контейнер трябва
да се отстрани?

Правилно разделяне!

Събиране
на всеки
4 седмици

Син контейнер

Сив контейнер

Всичко от хартия и картон

Всички остатъчни отпадъци от
домакинството

Пликове за писма, книги, картонени
опаковки, каталози, хартия, хартиени
торбички, картон, кутии, велпапе, списания,
вестници, хартиени опаковки или такива от
картон, напр. опаковки от брашно, картонени
опаковки от перилни препарати

Събиране
всяка
седмица

остатъци от сготвена храна, месо,
хигиенни отпадъци, напр. хартиени носни
кърпички, памперси, пластири, торбички
за прахосмукачки, смет, пепел, котешка
тоалетна и т.н., замърсени вторични
суровини, цигарени фасове, лекарства

Сметоизвозващ камион
Всичко, което има отровно и
разяждащо въздействие и малки
електроуреди
Батерии (Акумулатори и малки батерии),
спирачна течност, охлаждаща течност,
химикали, енергоспестяващи лампи,
флуоресцентни тръби, бои, лакове,
разтворители, киселини, основи,
домакински почистващи препарати,
растителни отрови, спрей-флакони
с остатъци.
Кога сметоизвозващият камион ще е близо до Вас,
ще откриете на www.ebe-essen.de / schadstoffmobil

Събиране
на всеки
2 седмици

Кафяв контейнер

Жълт контейнер

Всичко от кухнята и градината

Празни търговски опаковки от пластмаса,
метал и смесени материали

	Кухненски отпадъци, напр. зеленчуци,
обелки от плодове, черупки от яйца,
утайка от кафе, филтърни торбички, чаени
торбички, кости и кокали, хранителни
остатъци
 астителни отпадъци, напр. увехнали
Р
букети, използвана почвена смес
за цветя, увехнали части от стайни
растения, градински отпадъци, отпадъци
от подрязани клони, храсти и плетове
(надребнени), окосена трева (изсъхнала),
растителни остатъци, шума, плевели

Събиране
на всеки
2 седмици

	Пластмаса, напр. фолиа, чанти за
пазаруване, бутилки от миялни, перилни
препарати и бутилки от козметични
продукти, чаши от млечни продукти,
маргарин и т.н., пенообразни материали,
стиропор
	Метал, напр. консерви, кенове от напитки,
катинари, алуминиеви купи, алуминиеви
капаци, алуминиеви фолиа
 месен материал, напр. картонени
С
опаковки от напитки и мляко (Тетра
опаковки)

Контейнер за стара
хартия
Всичко от хартия и картон

Контейнер за
отпадъчно стъкло
Контейнерно стъкло
Бутилки и буркани, сортирани според:
Кафяво стъкло, прозрачно стъкло,
зелено стъкло (синьо към зелено стъкло)

Контейнер за текстил
Текстилни изделия, които вече са
непотребни

При въпроси или проблеми относно жълтия контейнер моля
обърнете се директно към Remondis на 0800 / 122 32 55 или
чрез имейл адресиран до dispo.essen@remondis.de

Дрехи (опаковани в пликове),
обувки (завързани като чифт)
Най-близкия до Вас контейнер за стара хартия,
отпадъчно стъкло или за текстилни изделия ще
намерите на www.ebe-essen.de/depotcontainer

