Списък за разделно събиране на отпадъци
Контейнер за битови
отпадъци
пепел (студена)
дискети, касети
запалки за еднократна употреба
опаковъчно фолио от месо и
кашкавал
снимки, негативи, диапозитиви
електрически крушки
гума
санитарни материали
пясък за котки
смет
кокали
индиго
презервативи
пълнители за химикали
кожа
парцали
медикаменти
грамофонниплочи
канцеларски материали
салфетки (цветни)
торбички за прахосмукачки
текстилни отпадъци
носни кърпички
восък
пелени
четки за зъби
цигарени фасове
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Контейнер за
биологични отпадъци
балконски цветя
картони за яйца и тарелки за
плодове от дървесна маса
(папиемаше)
черупки от яйца
пръст
хранителни остатъци
окапали плодове
трева
косми, пера
клонки от подрязване на жив плет
дървесна вата
филтри за кафе
животинска тор от малки животни
шума
портокалови кори
растителни отпадъци от плодове и
зеленчуци
хигроскопична хартия като филтри,
хартиени кърпи, кухненска хартия
или салфетки (бели)
клонки от подрязване на храсти
развалени, мухлясали продукти

Син контейнер
Контейнери на сдружения
в работни дни от 7 до 20 ч

Събиране на отпадъци
от сдружения
стара хартия
пликове за писма (включително
такива с прозорче)
брошури
книги
печатни материали
цветна хартия
кашони
каталози
книжни пакети от брашно и захар
хартиени кутии
хартия за писане
кутии от перилни препарати
вестници и списания

Жълт чувал
алуминиеви фолио и кутийки
кофи от боя (празни)
бутилки (пластмасови)
фолио (найлоново)
кофички от кисело мляко
опаковки от кафе
метални капачки за бутилки
кофички от млечни продукти
кутии от прясно мляко
найлонови торбички
кутии от сок
стиропор
тетрапак
туби
опаковки от смесени материали
кутийки от бяла ламарина

Съвет:

Съвет:

Съвет:

Опаковайте кухненските си отпадъци
в хартиени торби или вестници. Не
са разрешени найлонови торбички
и торбички за биологични отпадъци,
които могат да се компостират.

Използвайте синия контейнер
на ЕBU. Само така приходите от
продажбата на хартия могат да
намалят таксите за смет.

Картонените и хартиените опаковки
се изхвърлят в Синия контейнер, в
контейнера на сдруженията или в
депата за рециклиране (Recyclinghof)!

www.ebu-ulm.de

Списък за разделно събиране на отпадъци
Депо за рециклиране
батерии
строителни отпадъци
книги
CD/DVD
пръст
бои и лакове*
прозорци (макс. 5)
мазнина
стъкло
мобилни телефони
препарати за почистване
в домакинството*
дърво, препарати за
защита на дърво*
кабели
кашони
керамика (керамични
съдове)
лепила*
дрехи
коркови тапи

Място за градински отпадъци

пластмаси
сапунени/основни
разтвори*
леки опаковки
луминисцентни лампи
разтворители*
метали
лакочистител*
хартия, (велпапе), картон
киселина*
старо желязо
обувки
готварска мазнина и
олио
обемисти отпадъци
спрейове*
препарати за
шприцоване*
стиропор
тапети
пълнители за тонер

Работно време:
Депо за рециклиране с място за градински отпадъци:
Гримелфинген (Grimmelfingen)
Пн, Вт, Чт, Пт, Сб 09 - 18 часа

Ср

13 - 18 часа

Бьофинген (Böfingen), Езелсберг (Eselsberg)
Сб
Пн-Пт
14-18 часа

09-18 часа

Айнзинген (Einsingen) (само депо за рециклиране),
Егинген (Eggingen) (само градински отпадъци), Донаущетен (Donaustetten),
Юнгинген (Jungingen), Виблинген (Wiblingen)
Ср
затворено
Пн, Вт, Чт, Пт
16 - 18 часа
Сб
10 - 16 часа
Депата за градински отпадъци в Егинген и Виблинген са затворени
януари + февруари + декември.

Дървесни градински отпадъци:

клонки от дървета, храсти и жив плет, които са
дебели поне един пръст (може и с листа)
коренища (до 20 см диаметър)

Недървесни градински отпадъци:

трева, шума
зеленчукови растения, цветя …
отпадъци от подрязване на жив плет и рози,
бръшлян
Работно време - виж Депо за рециклиране

Контейнер за стъкло
в работни дни от 7 до 20 часа

бяло стъкло
кафяво стъкло зелено стъкло
Сини, жълти и червени стъклени бутилки се
изхвърлят в контейнера за зелено стъкло

Контейнер за стари дрехи / обувки
в работни дни от 7 до 20 часа

дрехи, спално бельо и домакински текстил
пухени завивки, обувки (чифт)
Само такива, които могат да се използват и са чисти,
без текстилни отпадъци

Възможно е предаването на отпадъци само в количества нормални за едно домакинство.
* Предаването на проблемни отпадъци става само в затворени и надписани пакети. Предават се само в Гримелфинген (Grimmelfingen).

Електрически уреди
Във всички депа за рециклиране:
Газоразрядни лампи, LED лампи:
напр. луминисцентни лампи,
енергоспестяващи крушки, халогенни лампи, …

Малки електрически уреди:
напр. прахосмукачки, ютии, тостери, фритюрници,
кафе-машини, сушоари, будилници, електрически
ножове, ръчни часовници, електрически играчки,
принтери, скенери, компютри, телефони,
телефонни секретари, копирни машини, радиа,
камери, HiFi системи, …

Само в Гримелфинген (Grimmelfingen):
Телевизори и монитори:
напр. екрани, телевизори, лаптопи,
LCD-фотормаки, монитори, ноутбуци, …

Големи уреди:
напр. перални и миялни машини, вентилационни
сушилни, печки, микровълнови печки, електрически
котлони, електрически отоплителни уреди,
акумулиращи печки (опаковани), …

Уреди за охлаждане и климатици:
напр. хладилници, фризери, кондензационни
сушилни, термопомпи, …

Фотоволтаични модули

www.ebu-ulm.de

