
Ново разделно събиране на рециклируеми отпадъци от 
1-ви януари 2022 г.

СТЪКЛООПАКОВКИ БИООТПАДЪЦИ ОСТАТЪЧНИ ОТПАДЪЦИ

-  картонени опаковки от  
мляко и напитки

-  кофички от кисело 
мляко и сметана

-  торбички от макароне-
ни изделия

- туби от горчица
-  фолио от блокчета мюсли
- консервни кутии
-  пластмасови съдове и 

фолия за хранителни 
продукти

-  опаковъчни фолия
-  пълнежен материал от 

транспортни опаковки 
като аеропласт, 
стиропор®

-  бутилки от почистващи 
и миещи препарати

- бутилки от шампоани
- аерозолни опаковки
-  метални капачки от 

бутилки

Празни стъклени 
опаковки за 
еднократна употреба
-  не е необходимо  

измиване
-  капачките не трябва да 

се развинтват
-  да не се изхвърлят  

кухненски съдове,  
порцелан,  
чаши за пиене,  
стъкла от прозорци 

Най-добре е да се 
избягват

Хартия, картон, кашони
Моля, нагънете кашоните, 
напр. прегънете ги или ги 
скъсайте

-  маски за еднократна 
употреба

-  ръкавици за 
еднократна употреба

- угарки от цигари
- памперси
- смет
-  торбички за 

прахосмукачки
- порцелан, керамика
- остатъци от тапети
- огледала
- счупени играчки
-  музикални и видео-

касети
-  пълнители за котешка 

тоалетна 
-  хигиенни артикули като  

 памучни тампони, 
клечки за уши, 
влажни кърпи

-  гъби за миене на съдо-
ве и кухненски кърпи

Опаковки от хартия, 
картон или кашони като: 
-  хартиени пликове за 

тестени изделия
-  кори за яйца
-  пълнежен материал за 

транспортни кашони от 
хартия, мукава, картон

-  хартиени пликове за 
брашно и захар

-  хартиени чанти за 
пазаруване

-  кутии от шоколадови 
бонбони

Неопаковъчни 
изделия от хартия, 
мукава, картон:
- писма
- пликове за писма
- книги
- подаръчна хартия
- каталози
- списания
- вестници

Досегашният FLACH 
контейнер остава на 

място и ще се използва 
само за хартия.

Органични отпадъци
-  опаковайте ги във 

вестникарска хартия, 
хартиени пликове 
или ги изхвърляйте 
неопаковани

-  НЕ използвайте 
(компостируеми) 
полиетиленови 
пликове

-  изхвърляйте 
хранителните продукти 
БЕЗ опаковки

Кухненски отпадъци
-  остатъци от храна 

(сурови и готвени)
-  остатъци от сирене, 

месо, салам и риба 
-  остатъци от хляб и 

хлебни изделия 
-  остатъци от плодове  

и зеленчуци
-  остатъци от цитрусови 

плодове
-  филтри за кафе и 

торбички за чай
-  кори за яйца и черупки 

от ядки

Хартия за хигиенни 
нужди
-  хартиени кухненски 

кърпи
-  хартиени кърпи за ръце
- хартиени салфетки

Градински отпадъци
-  трева, листа, остатъци 

от плевели
-  растения, почва за 

цветя, малки коренища
-  изрезки от окастрени 

дървета и жив плет

-  всички стъклени бутил-
ки без депозит, напр.  
за вино, шампанско,  
спиртни напитки, оцет,  
олио, мляко, сокове

-  стъклени флакони,  
напр. бутилки от пар-
фюми

-  буркани от мармалад,  
кисели краставички и  
горчица

-  други стъклени опаковки 
за плодове, сосове, 
супи, зеленчуци

ХАРТИЯ

ново ново ново

Всички празни 
опаковки, които
не са от хартия или
стъкло = т.нар. 
леки опаковки (LVP)
-  моля отделяйте частите 

на опаковката една от 
друга, напр. свалете 
капака и изхвърлете 
разделените части

-  не е необходимо 
измиване

-  не поставяйте опаков-
ките една в друга

За поръчки, рекламации или въпроси се обърнете  
към партньорите за изхвърляне на отпадъци на 

дуалните системи: PreZero и KURZ на адрес: 
www.verpackungsabfall-lb.de 

или тел. 0800 / 589 3854

За поръчки, рекламации 
и въпроси моля, обърнете се към 

AVL ServiceCenter на адрес: www.avl-lb.de
или тел. 07141 / 144 2828

Новите контейнери
 ще бъдат доставени след 
края на септември 2021 г.

BULGARISCH


