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Не използвайте компостируеми 
пластмасови торби за боклук 
(по DIN EN 13432, 14995), 
неподходящи за инсталации  
за компостиране!

Никаква пластмаса в 
биологичните отпадъци

Сервизен център

Общи въпроси относно контейнерите 
за отпадъци, таксите, събирането на 
отпадъци и услугата по събирането
Телефон (0731) 166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Консултации по сметосъбирането 

Общи въпроси относно разделното 
събиране на отпадъци
Телефон (0731) 166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

Това са биологични отпадъци:

Градински отпадъци

Филтри за кафе, пакетчета чай, 
остатъци от храна и яйчени черупки

Използвайте правилно 
контейнера за  
биологични отпадъци!



1 2

3 4

Използвайте правилно контейнера 
за биологични отпадъци:

Не използвайте неправилно контейнера  
за биологични отпадъци:

Хартиените торби в биологичните 
отпадъци
Изхвърляйте биологичните отпадъци без опаковките, 
завити във вестници или в хартиени торби в контейнера 
за биологични отпадъци. Например, подходяща е 
вестникарската хартия или използвайте хартиени 
торби, като напр. торбички за пазаруване (без прозорче) 
от хлебарницата, месарницата или супермаркета. Не 
използвайте цветни рекламни листовки или гланцирани 
списания! Хартиени торби за биологични отпадъци 
можете да намерите в магазините за търговия на дребно, 
аптеките, строителните магазини или чрез интернет. 
Хартия
•  не е замърсител
•  разлага се заедно с биологичните  

отпадъци
• абсорбира влагата
•  намалява отделянето на миризма и  

развитието на ларви в контейнера  
за биологични отпадъци

Без пластмасови торби за боклук в 
биологичните отпадъци
Не изхвърляйте пластмасови торби за боклук,  
дори от компостируема пластмаса или нишесте  
(по DIN EN 13432, 14995) в контейнера за биологични 
отпадъци! Ако събирате биологични отпадъци в такива 
торби за боклук, изхвърляйте съдържанието на торбите 
в контейнера за биологични отпадъци, а самите торби  
в битовите отпадъци. 

 
Пластмаса (компостируема)
•  замърсител
•  не се разлага  

(достатъчно бързо)
•   затруднява сортирането, повишава  

разходите за компостиране
•  попада чрез компоста в почвата  

и водните басейни 

Това не са биологични отпадъци:

Битови отпадъци, смет

Камъните, счупените парчета, 
стъклото  

Постелки за и изпражнения  
на домашни животни

Пластмасови торбички / торби за 
боклук (компостируеми), опаковки  
и продукти от пластмаса

СТОП!СТОП!

Сгъвайте сами  
торбичките за  

биологични отпадъци!


