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Разделни отпадъци – какво знаем
Синьо – за хартия

ВЪТРЕ ИМА:

–	Вестници, списания, каталози и брошури
–	Писма, пликове
–	Формуляри и компютърна хартия
–	Упражнителни тетрадки и книги без корици
–	Сгънати картонени кутии, опаковъчна хартия без
тиксо
–	Чисти хартиени пликове
–	Хартиени опаковъчни материали

КАКВО ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ ОТВЪН:
– Мръсна или наслоена хартия
– Восъчна хартия
– Самозалепващо фолио
– Карбонатна и безкарбонатна хартия
– Остатъци от тапети
–	Мляко или други опаковки от храни (Tetrapak), както и наслоени чашки от сметана и
йогурт трябва да бъдат оставени на местата за
рециклиране

Кафяво – за биологични

ВЪТРЕ ИМА:

–	Сурови обелки от плодове и зеленчуци, Обелки
от картофи, яйца и черупки от ядки
–	Филтри от кафемашина и чаени торбички
–	Повяхнали букети и саксийни цветя (без
саксиите), саксийна почва (в малки количества)
–	Градински отпадъци като листа, трева, плевели,
Клони от храсти и дървета в малки количества
–	Вестници и хартиени салфетки (без препарати по
тях), за да абсорбират влагата

КАКВО ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ ОТВЪН:
–	Полиетиленови торби, разградими торби за
боклук
–	Дамски превръзки, памперси
–	Остатъци от сготвени зеленчуци – зеленчуци,
плодове, картофи, месо, риба
–	Кости, остатъци от салата, печива
–	Пепел
–	Тоалетни на котки и малки животни
–	Коледни елхи
–	По-масивните части на дървета и храсти
складирайте в задната част на градината си
Инфоцентър /Назад
–	Камъни и чакъл оставяйте на местата за
рециклиране (макс. 0,1 куб. м.)

Сиво – за останалите

ВЪТРЕ ИМА:

–	Торбички от прахосмукачки, улични отпадъци,
пепел, фасове, тоалетни на котки и други малки
животни – платнени ленти, остатъци от килим,
тапети
–	памперси и дамски превръзки
– Пакетирани изсъхнали бои в оригинални паковки
–	Остатъци от храна, остатъци от салата, Месо,
кости и риба
–	в оригинални опаковки
–	Мръсна или наслоена хартия, восъчна хартия,
карбонатна и безкарбонатна хартия
КАКВО ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ ОТВЪН:
–	Моля, оставяйте на местата за рециклиране
опаковки от метал, стъкло и пластмаса
–	Малки електрически устройства, обемни
отпадъци, скрап и строителни отпадъци, моля,
оставяйте на местата за рециклиране
–	Проблемни материали, например флуоресцентни
пури, енергоспестяващи крушки, бои, разтвори
и батерии, моля оставяйте в Giftmobil или на
местата за рециклиране
–	Опаковки от мляко или храни (Tetrapak), както
и наслоени чашки от сметана или йогурт, моля,
оставяйте на местата за рециклиране

Разделни отпадъци – какво знаем
Кафяво – за биологични
–	Когато малките кафяви био-контейнери се
изолират с вестникарска хартия, Това спомага да
се поддържат по-чисти и да няма много влага
–	Никога не използвайте полиетиленови торби
от найлон, който не се разграждат и ускоряват
развитието на неприятната миризма, тъй като
биологичните отпадъци загниват скоро
–	Мокрите кухненски салфетки трябва да се
изцеждат и да се увиват във вестник
–	Изпразвайте малкият кухненски контейнер за
био отпадъци поне два пъти седмично, за да
избегнете неприятна миризма
–	Капакът на контейнерът трябва да се държи
затворен, за да не събират мухи и други
насекоми
–	Оставяйте градинските отпадъци да съхнат в
градината и ги изхвърляйте в био контейнера в
деня, когато ще го изпразвате
–	След всяко изпразване на био контейнера го
застилайте с вестник, за да регулира влагата и
да поглъща миризмите
–	През горещите летни месеци дръжте
контейнера на сенчесто и хладно място

Синьо – за хартия
– Картон изхвърляйте сгънат или на парчета
–	Отстранете от опаковките всички материали,
азлични от хартия (пластмаса или тиксо)
–	Прибирайте хартията изцяло в контейнера,
защото иначе се навлажнява и не може да бъде
рециклирана
–	Документите, които не могат да бъдат
изхвърлени в синия контейнер заради
съображения за сигурност, пуснете в шредера
Сиво – за останалите
Ако има моменти, когато произвеждате
повече боклук, отколкото може да се поберат
в сивия контейнер, използвайте сивите торби
за отпадъци. Те са с обем от 70 литра всяка.
В единичната цена от 6 евро е включена и
стойността на събирането и изхвърлянето им.
ЗАБЕЛЕЖКА
Моля, поставяйте пълните и завързани торби
до контейнера с отпадъци. Боклукчиите ще го
съберат, когато изпразват контейнера
От тук можете да закупите сиви торби:
–	в информационния център за управление на
отпадъци(само с дебитна карта)
–	на местата за събиране на боклук (само
сдебитна карта)
–	в градския информационен център в сградата на
общината на Мариенплац , в работното време на
информационния център (само в брой)

Още въпроси?
Ще отговорим с
удоволствие
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Инфоцентър: телефон 233-96200 понеделник до
четвъртък 8 –16 часа
петък 8 –14 часа
Факс 233-31215
awm@muenchen.de
Abfallwirtschaftsbetrieb München
Georg-Brauchle-Ring 29
80992 München
www.awm-muenchen.de

Информационни книжки и брошури на
Рециклиране на отпадъци Мюнхен можете да
получите в интернет, в информационния център в
сградата на общината или директно от фирмата:
за рециклиране на отпадъци.
РЕДАКТОРСКО КАРЕ
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