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Информация за управление на отпадъците в окръг 
Гьопинген 

В окръг Гьопинген има четири размера на контейнерите, одобрени за остатъчни 
отпадъци: 

 60-литрови кофи 

 120-литрови кофи 

 240-литрови кофи 

 1100-литров голям контейнер за отпадъци 

Кофите за отпадъци с електронен чип се предоставят безплатно от компанията за 
управление на отпадъците. 

За допълнителни количества остатъчни отпадъци има 30-литрови допълнителни торби 
за закупуване. 

 

Таксата смет се състои от годишната такса и таксата за изпразване.  

Годишната такса зависи от броя на хората в домакинството. 

Размерът на таксата за изпразване зависи от това колко често изпразвате кошчето за 
остатъчни отпадъци. Автомобилът за събиране идва на всеки две седмици (www.awb-
gp.de/termine/abfuhrtermine/). Въпреки това вие ще правите кофата достъпна за 
изпразване, когато е наистина пълна. Така ще успявате да задържите таксата си за 
изпразване възможно най-ниска. Но въпреки това минимум 10 изпразвания ще бъдат 
таксувани на година дори и кофата да бъде изпразвана по-рядко. 

 

А има законово задължение за отделяне на рециклируемите материали. Те може да 
бъдат върнати в икономическия цикъл като суровини. 

За органичните кухненски отпадъци всички домакинства и работни места ще 

получават ваучер за 60 органични торбички всяка пролет. Органичните торбички ще се 

събират всяка седмица. 

Търговските опаковки трябва да се изхвърлят в жълтия чувал, а опаковъчното 

стъкло – в контейнера за отпадъци от стъкло. 

За отпадъчната хартия и картонените отпадъци има няколко начина за 

изхвърляне:  

 събиране на отпадъчна хартия от сдруженията, 
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 кофи за хартия от фирма Fetzer (www.du-willkommen.de), 

 доставки до депата и центровете за рециклируеми материали. 

 

Големите електрически уреди могат удобно да се регистрират за събиране чрез 

онлайн службите за граждани (www.myawb.de) или да се предават безплатно в 

центъра за рециклируеми материали на Iltishofweg в Гьопинген. 

До 4 кубични метра обемисти отпадъци могат да се регистрират за събиране 

веднъж годишно чрез онлайн службите за граждани (www.myawb.de) или да се 

предават в трите центъра за рециклируеми материали в Гьопинген и Гайслинген срещу 

подаване на формуляра за поръчка за обемисти отпадъци. 

Пластмасовите материали ще се приемат безплатно в трите центъра за 

рециклируеми материали в Гьопинген и Гайслинген. 

Повечето видове отпадъци може да се предават безплатно в депата и центровете за 

рециклируеми материали – например отпадъчна хартия и картонени отпадъци, 

метал/скрап, малки електрически уреди, дървен материал от интериорно обзавеждане, 

облекло и обувки в добро състояние, корк, енергоспестяващи лампи и луминесцентни 

тръби, батерии, CD и DVD, тонер касети, хранителна мазнина/олио. 

Проблемните материали може да се предават безплатно в мобилното събирателно 
депо за замърсители  
(www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine) или във фирма DU в Гьопинген-Холцхайм  
(www.du-willkommen.de). 
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