
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
В ОКРЪГ ВЕЗЕРМАРШ

КУПОНИТЕ „ЖЪЛТИ ЧУВАЛИ” 
Можете да направите това на 0800 4792671 
или (и само за Лемвердер) 0421 6184330 и на 
www.gelb-kommt-an.de.

Можете лесно да направите следното чрез 
приложението за отпадъци GIB или на 
www.gib-entsorgung.de:
• Поръчка и отписване на контейнери
• Регистрация за събиране на обемни отпадъци
• В Abfall-ABC ще намерите правилния начин 
 за отстраняване на отпадъците
• Предоставяне на разрешение за нанасяне
• Поръчване на купони за жълти чували
• Преглед на текущата информация
• и др.

ТАКА ЩЕ НИ НАМЕРИТЕ 
GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH
Консултиране във връзка с отпадъци и 
консултация с клиенти
Otto-Hahn-Straße 9 | 26919 Brake 

� 04401/98 88-0    �  04401/98 88-10
�   info@gib-entsorgung.de  

 www.gib-entsorgung.de

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ

… чиста работа

СОРТИРАНЕТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ Е ЛЕСНО

В никакъв случай не трябва
да се изхвърля заедно с 
остатъчните отпадъци 
или канализацията!
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!

Безплатно предаване на опасни отпадъци (с изключение 
на отработено масло) за частни домакинства в 
събирателните пунктове за опасни отпадъци на депата за 
рециклиране в Браке, Лемвердер и Норденхам.
Освен това автомобилът за опасни отпадъци обикаля 
два пъти годишно населени места, където няма депа за 
рециклиране в близост. Датите са посочени в календара 
за сметосъбиране и в приложението за отпадъци GIB.

CD/касети за принтери и стари лекарства
Компактдискове, касети за принтери и стари 
лекарства също могат да се предават безплатно на 
всички 6 депа за рециклиране във Везермарш.

Отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване и батерии
В цялата страна има над 200 000 събирателни пункта за 
безплатно предаване на стари батерии. Това са:
 • Супермаркети • Универсални магазини • Магазини за 
електроника • Бензиностанции • Аптеки и рециклиращи 
дворове във Везермарш.

Електроуреди, както и батерии и зарядни 
устройства в никакъв случай не бива да се 
изхвърлят заедно с битовите отпадъци, те могат 
да бъдат предадени безплатно.

Електрически устройства могат да се изхвърлят 
безплатно при продавача, онлайн и оторизиран дилър 
или в депата за рециклиране.

WWW.GIB-ENTSORGUNG.DE 
СЕГА И ПОД ФОРМАТА НА 
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ



КОНТЕЙНЕР ЗА
СТЪКЛО

кърпи за почистване, 
керамика, стъкла за прозорци 
и опалово стъкло, пепел, 
козметични артикули, 
носни и кухненски кърпи, 
превръзки, четки, четки за 
зъби, остриета на ножчета 
за бръснене, лепенки и 
превързочен материал, 
котешки отпадъци, пясък за 
котешка тоалетна, памперси, 
торбички за прахосмукачки, 
остатъци от тапети и килими, 
стикери, опаковъчна хартия 
с пластмасово покритие, 
биберони и др.

Мебели, електрически 
уреди, метален скрап и други 
подобни като напр. шкафове, 
маси, столове, дивани, 
кухни, перални, компютърни 
съдомиялни машини, кафе 
машини, електрически 
печки, хладилно оборудване. 
Велосипеди, колички, стълби, 
рамки за легла, килими, 
вътрешни клетки за домашни 
любимци, детски колички.

черупки от яйца, хранителни 
остатъци, остатъци/обелки 
от зеленчуци, филтри за кафе, 
остатъци/обелки от плодове, 
чаени листа, паднали плодове, 
клони, цветя, окосена трева, 
изрезки от храсти, клонки, 
листа, диви билки (БЕЗ 
ХЕРАКЛЕУМ!)

писма и пликове също с 
прозорче, кутии за пица, 
пълнеж от транспортни 
опаковки от хартия, каталози, 
вестници, топаковки от 
брашно и захар, кутии 
за яйца, кутии за тестени 
изделия и др.

алуминиеви, ламаринени и 
пластмасови капачки, блистери 
от лекарства, фолио за масло, 
пластмасови торби, консервни 
кутии, (транспортни) опаковки 
като стиропор или фолио с 
въздушни мехурчета, флакони 
от почистващи препарати и 
шампоани, спрей флакони и др.

ОСТАТЪЧНИ 
 ОТПАДЪЦИ

БИОКОНТЕЙНЕР ЖЪЛТ ЧУВАЛ КОНТЕЙНЕР ЗА
ХАРТИЯ

ОБЕМНИ ОТПАДЪЦИ

Само нерециклируеми 
отпадъци. напр.:

всички опаковки, 
направени от хартия, 
велпапе или картон без 
следи от хранителни 
остатъци. напр.:

всички опаковки, 
направени от хартия, 
велпапе или картон без 
следи от хранителни 
остатъци. напр.:

Само органични битови 
и градински отпадъци. 
напр.:

Обемните отпадъци 
включват битови предмети, 
които не се побират в 
контейнера или поради 
Вашия материал не 
трьяблва да се изхвърлят 
там напр.:

Всички стъклени бутилки, за 
които няма депозит, напр.: 
от вино, пенливо вино, 
оцет, мляко, олио, сокове, 
опаковъчно стъкло за 
плодове, зеленчуци, сосове, 
флакони от парфюми, стъкло 
от лекарства и др.  

За напълно изпразнени 
стъклени опаковки. 
Сортирането се извършва 
според цветовете бяло, 
зелено, кафяво. Стъклото с 
различен цвят се изхвърля 
в контейнера за зелено 
стъкло.

В контейнера за остатъчни 
отпадъци не се изхвърлят 
напр.:
обемни отпадъци, 
биоотпадъци, стъкло, стара 
хартия, опаковки, батерии, 
строителни отпадъци, метали, 
химикали.

В биоконтейнера не се 
изхвърлят напр.: Найлонови 
торбички, биоразградими 
пластмаси, тоалетни на котки/
дребни животни (включително 
биологично неразградими), 
фекалии, трупове на животни 
и отпадъци от дивеч, фасове, 
пелени, старо месо и кости и 
др.

В жълтия чувал не се 
изхвърлят напр.: стъклени 
съдове за съхранение, керамика 
и порцелан, остатъчни 
и био отпадъци, детски 
играчки, прозрачни обвивки, 
алуминиево фолио, пластмасови 
изделия като пластмасови кофи 
и вани, саксии за цветя, батерии 
и акумулатори и др.

В контейнера за стъкло не 
се изхвърлят напр.:
керамични плотове за 
готвене, крушки, оловно 
стъкло, плоско стъкло, стъкло 
за прозорци, керамика, 
термоустойчиво стъкло, 
порцеланови съдове, 
огледала, керамични бутилки 
чаши за пиене и др.

В контейнера за хартия не 
се изхвърлят напр.:
касови бележки и извлечения 
от сметки (термо хартия), 
хигиенни артикули като 
кухненски и хартиени кърпи, 
хартия за печене, фотохартия, 
картонени кутии за мляко и 
напитки, тапети и др.

С обемните отпадъци не се 
изхвърлят напр.: 
Без отпадъци от строителство, 
разрушаване или търговски 
отпадъци, чували и кутии, 
пълни с отпадъци, прозорци, 
врати, радиатори, газови 
котли, мивки, душ кабини и 
прегради, паркет, ламинат, 
подови лайстни, басейни и др. 

… чиста работа




