
  Синият контейнер за хартия   Кафявият био-контейнер    Сивият контейнер за други отпадъци

Как да разделяме правилно

КАКВО СЕ ХВЪРЛЯ В НЕГО: 

–  вестници, списания, каталози, проспекти
–  писма, пощенски пликове
–  формуляри, компютърна хартия
–  тетрадки, книги без подвързия
–  сгънати картони, опаковачна хартия без тиксо
–  чисти хартиени торби
–  опаковки от хартия

КАКВО НЕ СЕ ХВЪРЛЯ В НЕГО: 

–  зацапани или пластови хартии  за тях се 
използва сивият контейнер

–  восъчни хартии  за тях се използва сивият 
контейнер

–  самозалепващо се фолио  за него се използва 
сивият контейнер

–  индиго хартии  за тях се използва сивият 
контейнер

–  остатъци от тапети  за тях се използва сивият 
контейнер

–  опаковки от мляко или други напитки (Tetra-
pak), както и пластови кофички от сметана и 
кисело мляко  те се предават на местата за 
рециклиране   

КАКВО СЕ ХВЪРЛЯ В НЕГО: 

–  торбички от прахосмукачки, улична смет, пепел, фасове, 
тоалетни на котки и други малки животни

–  бояджийско фолио, остатъци от мокет, тапети
–  памперси, хигиенни хартии
–  засъхнали бои, опаковани в торби
–  зацапани или пластови хартии, восъчна и индиго хартия

КАКВО НЕ СЕ ХВЪРЛЯ В НЕГО: 

–  опаковки от метал, стъкло и пластмаса  те се предават 
на местата за рециклиране

–  малки електрически уреди, обемисти отпадъци, метални 
и строителни отпадъци  те се предават на местата за 
рециклиране

–  проблемни материали като флуоресцентни тръби, 
енергоспестяващи крушки, лакове, разтворители, батерии 
и акумулатори  те се предават в Giftmobil или на 
местата за рециклиране

–  опаковки от мляко или други напитки (Tetrapak), както и 
пластови кофички от сметана и кисело мляко  те се 
предават на местата за рециклиране

–  добре запазени употребявани дрехи  те се изхвърлят в 
оранжевите контейнери за дрехи втора употреба

КАКВО СЕ ХВЪРЛЯ В НЕГО: 

–  остатъци от зеленчуци, салати и плодове (в сурово и 
обработено състояние)

–  остатъци от месо и риба (в сурово и обработено 
състояние)

– обелки от картофи и плодове, черупки от яйца и ядки
–  (стари) хляб и тестени изделия
–  утайка, филтри и капсули от кафе
–  цветя и растения без саксиите, пръст за растения
–  шума, трева, подрезки от дървета и храсти
–  кухненска хартия и хартия от вестници в малки 

количества, за да абсорбират влагата

КАКВО НЕ СЕ ХВЪРЛЯ В НЕГО: 

–  найлонови торбички, торби за смет, които могат да 
бъдат компостирани

– стъкло 
–  хигиенни хартии, памперси 
– пепел 
–  тоалетни на котки и други малки животни
–  коледни дървета  се предават на местата за 

рециклиране
–  обемни подрeзки от дървета и храсти  използвайте 

услугите на службата за раздробяване в собствената 
градина  център за информация / на 
следващата страница 

–  камъни и строителни отпадъци  се предават на 
местата за рециклиране (макс. 0,1 кубически метра)
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

 Информационен център: телефон 089 233-96200 
 от понеделник до четвъртък между 8 и 14 часа 
 факс 233-31215 
 awm@muenchen.de 
 

 Abfallwirtschaftsbetrieb München 
 Georg-Brauchle-Ring 29 
 80992 München 
 www.awm-muenchen.de

Имате още въпроси?
Ще им отговорим с 
удоволствие.

ИЗДАТЕЛ:

Abfallwirtschaftsbetrieb München 
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Gestaltung: RED GmbH, München/Krailling 
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отпечатено на 100% рециклирана хартия 
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   Кафявият био-контейнер

–  малкият кафяв био-контейнер се застиля с 
неголямо количество хартия от вестници. това 
спомага вътре да е по-чисто и да има по-малко 
влага

–  в био-контейнера не се изхвърлят найлонови 
торбички! пластмасата не подлежи на 
компостиране

–  окосената трева трябва да бъде суха, когато се 
изхвърля в контейнера

–  в горещите летни месеци контейнерът да се 
поставя на хладно и сенчесто място

–  В Германия с лека ръка се изхвърлят прекалено 
много хранителни продукти, които все още 
са годни за употреба. Затова се старайте да 
изхвърляте в контейнера само хранителни 
отпадъци, който наистина са неизбежни. 

Ето как био-отпадъците на Мюнхен се 
превръщат в мюнхенска почва

  Синият контейнер за хартия

–  картони се изхвърлят само на парчета или 
сгънати

–  части от опаковки, които не са от хартия (като 
пластмасови дръжки или ленти от тиксо) се 
отстраняват

–  хартията се натъпква добре в контейнера, за да 
не се навлажни и по този начин да стане негодна 
за преработка

–  хартиени отпадъци, който не подлежат на 
изхвърляне в синия контейнер от съображение 
за защита на данните, се предават при фирми за 
унищожаване на документация 

  Сивият контейнер за други отпадъци

Ако по изключение имате повече отпадъци, 
отколкото сивият контейнер може да побере, 
тогава използвайте нашите сиви чували. Един 
такъв чувал събира 70 литра. В цената от 8 
евро за един чувал са включени разходите за 
извозване и отстраняване. Моля, поставяйте 
добре завързания сив чувал непосредствено 
до сивия контейнер.

На тези места можете да закупите сивите 
чували за отпадъци:
–  в информационния център на службата за 

управление на отпадъци Мюнхен (заплащане 
само с дебитна карта)

–   на местата за рециклиране (заплащане само с 
дебитна карта)

–  в информационния център в сградата на 
кметството на Мариенплац (заплащане 
само в брой) Адреси и работно време →в 
инфоцентъра  

Как да разделяме правилно 

Информационните брошури на 
службата за управление на отпадъците Мюнхен 
може да получите в интернет, в информационния 
център в сградата на кметството или директно от 
службата за управление на отпадъци.


