Важна информация за въвеждане на
контейнер за органични отпадъци
Защо се въвежда употреба на контейнер за органични отпадъци?
Законът за управление на отпадъците задължава град Регенсбург за извършва разделно
събиране на всички органични отпадъци. За изпълнение на това задължение градът въвежда
употребата на контейнер за органични отпадъци. В този нов контейнер ще се събират
хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата. Зелена маса, окосена трева или градински
отпадъци се доставят в пунктове за събиране на растителна маса.
От разделното събиране на хранителни и кухненски отпадъци се произвежда енергия (биогаз)
и се добива компост за растенията. Околната среда се разтоварва и се допринася за
използване на алтернативни източници на енергия, затова има екологично значение.
Как се организира събирането на органични отпадъци?
По причини, свързани с пространството и разходите, от октомври 2017 г. биоотпадъците ще се
събират чрез система с донасяне на отпадъците. На най-много 2100 пункта на обществени
места и до жилищни сгради ще се разположат кафяви 240 литрови съдове. Органичните
отпадъци трябва да се донесат до контейнерите. Съдържанието на контейнерите се
преработва в биогаз във ферментационна инсталация, а остатъкът от ферментацията се
компостира.
Изпразване + почистване
Контейнерите за биоотпадъци ще се изпразват ежеседмично от съответната служба на град
Регенсбург. Няма пълно обслужване за съдовете на жилищните сгради: те трябва да са или
достъпни за сметовозните автомобили или подготвени за това. Контейнерите ще се почистват
до три пъти годишно от град Регенсбург.
Използване
За улеснение на събирането се раздават „стартови комплекти”. Те се състоят от 7 литрова кофа
с капак и биоразградими пластмасови чували за събиране на органични отпадъци в
домакинството и пренасянето им до контейнера. Хранителните и кухненски отпадъци се
поставят примерно в компостируеми пластмасови чували, компостируеми хартиени торби или
се завиват във вестникарска хартия. Така контейнерът за биоотпадъци се запазва чист.
Биоразградимата пластмасова или хартиена торба трябва да е маркирана със следния знак:

Събират се следните отпадъци
От хладилника

От готвене

От чиниите и чашите

- Развалени или плесенясали
хранителни продукти

- Твърди кухненски мазнини

- Остатъци от месо и колбаси,
както и кости
(сварени)

- Развалени млечни
продукти

- Обелки от зеленчуци и
плодове

- Филтри за кафе и чаени
пакетчета

- Повехнали или загнили
зеленчуци

- Черупки от яйца

- Остатъци от сготвена и
неготвена храна

- Хранителни продукти с
изтекъл срок - разопаковани

- Кухненска хартия

- Остатъци от хляб и тестени
изделия

- Месо и остатъци от кости,
но готвени

В контейнера за органични отпадъци не се изхвърлят
X Сурова риба

X Фасове от цигари

X Пепел от въглища за грил

X Памперси

X Торбички от
прахосмукачки
X Обработено дърво

X Опаковъчни отпадъци

X Зелена растителна маса

X Други отпадъци

X Изпражнения на кучета и
котки
X Дървесна пепел

X Окосена трева

Домашно компостиране + зелени отпадъци
Зелените отпадъци, както досега, се събират в пунктове за растителни отпадъци и се
транспортират до завод за производство на компост. Възможно е и домашно компостиране в
градината. Но много от хранителните и кухненски отпадъци не са подходящи за такъв вид
компостиране. Затова събирането на хранителни и кухненски отпадъци в съответен контейнер
за биоотпадъци е едно допълнение към домашното компостиране.
За допълнителни въпроси
Служба по околната среда, консултации по събиране на отпадъците
Марян Ахтари, телефон 0941/507-7317, Францискус Мюлер, телефон 0941/507-2311
E-Mail: biotonne@regensburg.de
Homepage: www.regensburg.de/biotonne
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