Как да сортираме отпадъци
Отпадъци
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Еднократни бебешки пелени
Опаковки от чипс и кафе
Стиропор
Пясък от бентонит за котки
Стирополови талерки за месо
Картонени опаковки за
мляко и сок
Найлонови торби
Мръсен амбалаж
Черна пластмаса
Опаковка за подаръци
Картонени кутии за пица

Моля, не хвърляйте батерии, електрически крушки,
масла и химикали – (те трябва да се предадат в
пункта за събиране на отпадъци)
внимание: Отпадъците трябва да са сложени в
найлонова торба преди да се хвърлят в контейнера
Торбата трябва да е затворена. Сложете
батериите в прозрачна найлонова торбичка и я
поставете върху капака на контейнера. Нашите
работници ще се погрижат да я вземат.
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Хранителни отпадъци
• Остатъци от готвена храна
и от продукти в суров вид
• Салфетки и кухненски рула
• Хляб и сладки изделия
• Риба и кости от риба
• Плодове и зеленчуци
• Каши, пюрета и паста
• Филтри от кафе и чай
• Месо
• Черупки от яйца

Моля не хвъляйте пелени, градински отпадъци,
пясък за котки и алуминиево фолио.
внимание: Хранителните отпадъци трябва
предварително да са сложени в найлонови торби
преди да ги пуснете в контейнера. Торбите
трябва да са затворени. Те се сортирват в по
късен етап на процеса.
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Как да сортираме отпадъци
Метал, стъкло,
твърда пластмаса
•
•
•
•
•
•

Стъклени чаши
Чашки от чаени свещи
Стъклен амбалаж /бутилки
Стъклен амбалаж от консерви
Mетални капаци
Съхранителен амбалаж
например от сладкиши,
грозде или сладолед
• Пластмасови бутилки и туби
• Шишенца от шампоан
• Бутилки от бира и
безалкохолни напитки

Nu aruncați plastic moale, pungi de chips sau cafea,
ceramică, ambalaj pentru carne, pungi de plastic, vase
din plastic, porțelan, sticlă rezistentă la foc, cuie și
șuruburi, cutii de unt, spraiuri, sprayuri, plastic negru,
becuri de economisire a energiei, vopsele, canistre cu
semne de pericol, sau care au conținut spirt de casă,
soluții de curățare a scurgerilor din bucătărie și baie.  
ATENȚIE: Nu uitați că ambalajele trebuiesc golite și
curățate, fără reziduuri alimentare.

Хартия
• Вестници, списания
и рекламни материали
• Писма и пликове за писма
• Брошури
• Фотокопиа
• Картон
• Хартия за писане и рисуване
• Телефонни указатели
Моля не хвърляйте кашони, гъвкав амбалажен
картон, кутии от пица

