Помощ при сортиране
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Остатъчни отпадъци – черен/сив контейнер
Правилно:
| пепел, смет
| санитарни артикули, бебешки пелени
| порцеланови и керамични парчета, битово стъкло
| опаковки с остатъчно съдържание
| неопаковки от пластмаса, като купи, четки за зъби,
стари играчки, кофи,…
| слама за животни, която не се компостира, кости
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Отпадъци от опаковки – жълт контейнер

Извозването на промишлените отпадъци от храна се
извършва отделно!

Правилно:
| пластмасови бутилки от миещи средства,
козметични артикули,…
| пластмасови кофички от хранителни продукти
| опаковъчни съдове от стиропор или дърво, напр.
за плодове и зеленчуци
| многопластови опаковки като Tetra Pak и кашони
за напитки
| празни кофи за боя
| алуминиево фолио, алуминиеви кутии и съдове
от алуминиево фолио

Неправилно:

Неправилно:

| oстатъчни отпадъци, които са твърде големи за
контейнерите за остатъчни отпадъци, като дивани,
матраци, детски колички, щори, …
= обемисти отпадъци

| стъклени бутилки = контейнер за стъкло
| неопаковки от пластмаса като купи, четки за
зъби, стари играчки, кофи,…
| бебешки пелени
= остатъчни отпадъци

| опасни за околната среда вещества като химикали,
батерии и акумулатори, лакове, бои, разтворители,
енергоспестяващи лампи, аерозолни флакони с
остатъчно съдържание, …
= проблемни вещества

Правилно разделяне на
отпадъците
Landkreis Mittelsachsen

| остатъчни отпадъци, които са твърде големи за
контейнерите за остатъчни отпадъци, като
дивани, матраци, детски колички, щори,…
= обемисти отпадъци

За да щадите околната среда и да
предотвратите допълнителни разходи, е
важно да изхвърляте Вашите отпадъци в
правилните контейнери за отпадъци.

eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
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Хартия, картон, кашони – син контейнер
Правилно:
| списания, вестници
| хартия, каталози и проспекти
| опаковки, картон и кашони
| книги без подвързия

Биологични отпадъци – кафяв контейнер

Oбслужване

Правилно:
| остатъци от плодове и зеленчуци
| пакетчета от чай и филтри за кафе
| черупки от яйца и ядки
| цветя, остатъци от растения и косена трева
| шума и растителни отпадъци
| слама за малки животни, която може да се
компостира

Отделно се извозват следните отпадъци:
| Отпадъчно стъкло в контейнерите за старо стъкло
| Проблемни материали при автомобила за извозване
на опасни отпадъци респ. при
FNE Entsorgungsdienste Freiberg GmbH
на тел.: 03731 - 300 70
| Обемисти отпадъци, строителни отпадъци, скрап,…
в пунктовете за събиране на ценни материали на
окръг Средна Саксония

Телефон

Без промишлени отпадъци от храна!
Неправилно:
| многослойни материали (Tetra Pak) и
опаковъчно алуминиево фолио
| хартии с покритие и съдове за
еднократна употреба
= жълт контейнер
| замърсени хартии, снимки, остатъци
от тапети и бебешки пелени, замърсено
алуминиево фолио
= остатъчни отпадъци

Неправилно:
| остатъци от риба, месо и колбаси
| бебешки пелени, торбички за прах за
прахосмукачки, остатъци от тютюн
| пепел и смет
| слама за животни, която не може да се
компостира, кости
| вълна и животински косми
| болни растения
| замърсени найлонови торбички
= остатъчни отпадъци

При въпроси относно разделното събиране на
отпадъците или извозването на промишлени отпадъци
се информирайте онлайн на www.ekm-mittelsachsen.de
или в службата за консултации относно отпадъците:
Karla Zapel | службата за консултации
Tel. 03731 2625 - 42
Fax 03731 2625 - 50
Karla.Zapel@ekm-mittelsachsen.de
Saskia Siegel | службата за консултации
Tel. 03731 2625 - 41
Fax 03731 2625 - 50
Saskia.Siegel@ekm-mittelsachsen.de

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Straße 95		
Tel. 03731 2625 - 0
09599 Freiberg			
Fax 03731 2625 - 50
www.ekm-mittelsachsen.de		
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