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Разделянето на отпадъците – кое къде отива?
Черният 

КОНТЕЙНЕР

BULGARISCH/ БЪЛГАРСКИ

за остатъци
Пепел, покривно фолио, папки, xартия за 
печене, отпадъци от хоби, четки, филтри 
на абсорбери, еднократни самобръсначки, 
еднократни ръкавици, крушки, 
хигиенни артикули (четки за зъби, 
бинтове, памучни тампони), касети, 
котешки тоалетни, отпадъци, 
керамика, тиксо, кости, въглеродна хартия, 
парцали, кожа, тъкани, хартиени кърпи, 
хартиени кърпички, пергаментова хартия, 
перлонови чорапи, плексиглас, порцелан, 
гипс, ножчета за бръснене, стъкло на Шот, 
салфетки, торбички за прахосмукачки, 
грамофонни плочи, счупено стъкло, огледално 
стъкло, остатъци от сапун, играчки (различни 
от електронни), химикалки, остатъци от 
тапети, превръзки, замърсени опаковки, 
видеокасети, вата, пелени, пепел от цигари, 
фасове от цигари

за използвано стъкло 
за стъклени опаковки 
разделени на бяло и цветно стъкло
Стъклени бутилки, буркани за консервиране, 
буркани за конфитюр, бутилки за шампанско, 
бутилки за алкохол, бутилки за вино, бутилки за 
сироп, флакони

за търговски опаковки
от метал Алуминиеви капаци / алуминиеви 
тави, алуминиеви фолиа, алуминиеви тръби, 
кутии за напитки, консервни кутии, флакони за 
спрей от сметана, капачки с винт, флакони за 
спрей (празни), капачки от бутилки 

от пластмаса Найлонови пликове, 
тави от стиропор, торби от ръкав, 
пазарски чанти, бутилки от миещи 
препарати, пластмасови чаши, 
пластмасови бутилки, вакуумни опаковки, 
опаковъчен стиропор

от композити Картонени кутии за напитки, 
картонени кутии за мляко (тетрапак), 
композитни опаковки, торбички от пластмаса/
хартия и алуминий (сладки/супи/сосове)

Внимание, това 
не може да 
попада вътре: 
Батерии, малки 
електрически уреди, 
енергоспестяващи 
лампи

Внимание, това 
не може да 
попада  
вътре: 
Остатъци, стъклени 
опаковки, опаковки от 
хартия/картон, пелени

Внимание, това  
не може да попада 
вътре:
Остатъци, 

стъклени опаковки, 

опаковки от хартия/картон, 
пелени

СИН 

КОНТЕЙНЕР
ЖЪЛТ 

КОНТЕЙНЕР
КАФЯВ БИО  

КОНТЕЙНЕР 

от токсични отпадъци
Отпадъците, съдържащи замърсители, 
принадлежат към колекцията замърсители

Замърсителите често се идентифицират чрез 
символи за опасност  

КОЛЕКЦИЯ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

за стара хартия за  
хартия/картон/велпапе
Писма, брошури, торбички от хляб, 
книги (без пластмасови покрития), 
картонени кори за яйца, опаковъчна хартия 
за подаръци, тетрадки, илюстрирани издания, 
каталози, кутии, опаковъчна хартия, хартиени 
и картонени опаковки, брошури, пощенски 
картички, картонени тръби, хартия за писане, 
телефонни указатели, вестници, списания

за компостируеми 
отпадъци
Иглички от дървета, цветя, черупки от 
яйца, паднали плодове, растителни 
отпадъци, отрези от жив плет, кафе филтри, 
утайка от кафе, листа, хранителни отпадъци (без 
опаковка), отпадъци от плодове, окосена трева 
(подсъхнала, суха), кора, остатъци от салати, 
отрязани цветя, хранителни остатъци, храсти, 
подрязване на храсти, чаени торбички / листа, 
саксийни растения (без саксия), диви билки, 
цитрусови плодове, клон

КОНТЕЙНЕР 

Внимание, това не 
може да попада 
вътре:
Найлонови  
торбички (найлонови 
торбички за боклук) 
изпражнения, трупове, 
течности, камъни

Внимание, това  
не може да  
попада вътре:  

Плоско стъкло, прозоречно стъкло 
Огледала, крушки
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