Кофа за компост
Информация за операцията по управление на отпадъците в област Pfaffenhofen a.d. Ilm (февруари 2016 )

С кофата за компост трябва да се изхвърлят всички подходящи органични отпадъци от
домакинството. Примери за това кой боклук принадлежи в кофата за компост и за това, кое не е
позволено да влезе в нея, вижте моля на гърба на тази листовка.
Органичните отпадъци, които са събрани в кофата за компост, ще бъдат третирани и
ферментирани в биоотпадъци и растения. Образуваният по време на ферментацията газ метан
ще се използва за производство на електрическа и топлинна енергия. Ферментиралият
материал ще се обработва в допълнителен компост .

Ето някои съвети за правилна работа:
• кофите се изпразват на всеки 14 дена.
• датата на изпразване на кофите, вижте от графика по отстраняване на боклука, който се
публикува ежегодно и се разпространява при изпразването на кофите за хартия на края на
всяка година, или на интернет страницата на AWP .
• Оставете кофата за боклук на компост през деня на събирането най-късно до 06:00 часа
сутринта на пътя!
• Пластмасови торбички, дори биоразградими торбички не са разрешени за събиране на био отпадъци. Моля, използвайте за събиране на органичните отпадъци торбичките за домакинска
хартия, така наречените Biotüten! Те са на разположение в търговската мрежа. Хартиените
торби предотвратяват до голяма степен замърсяването на кофата за компост и са ефективни
срещу миризми. По този начин, замразяването на биологичните отпадъци през зимата може да
бъде сведено до минимум. За опаковане на биологичните отпадъци могат да се използват
също така, вестникарска хартия, хартиени салфетки и кухненска хартия.
• Супи, сосове, сокове и други течности, изхвърляйте най-добре през канала.
• През лятото оставяйте кофата за компост на сенчесто място! След изпразване на боклука,
кофата за компост трябва (особено през лятото !) да се измива. През зимата кофата за компост
трябва да бъде защитена от замръзване, за да се предотврати замръзване на отпадъците.
• Внимавайти във всеки отделен случай за правилно разделение на биологичните отпадъци,
само тогава може да се гарантира смислено рециклиране! Различните замърсители трябва да
се сортират на ръка.
Моля, носете градинските отпадъци, като например трева и окосена трева, храсти,
растителните остатъци, цветя, листа и т.н. в центровете за рециклиране или за събиране на
градински отпадъци!
Който се освободи от задължението за изхварляне на боклука и кофата за компост, трябва сам
да преварне всичко, което се изхвърля с тази кофа, в компост.

Добави в кофата за компост
ДА
От домакинството
• яйчени черупки
• зеленчукови и плодови
отпадъци
• Кори на плодове, тропически
плодове и ядки
• Кафе - остатъци и филтри
• Чай и чаени торбички
• Месо, риба и месни остатъци
• хартиени кърпи, хартиени
салфетки
• хранителни отпадъци, като
например ориз и макаронени
изделия
• Салати (без дресинг)
• Кокали
• Хлебни и тестени изделия

От животни
• косми и пера
• Постеля за малки животни от
дървени стърготини или слама

Моля, донесете
отпадъци от двора до
центъра за
рециклиране!
• храстови отрязаци
• растителните остатъци, цветя
• трева и окосена трева
• плевели
• листа
• почва от дома, балкона и
градината
• корени
• слама
• болни растения и растителни
части
• саксии, изработени от картон
или торф

НЕ
• градински отпадъци
- в център за рециклиране или
събиране на градински отпадъци
• камъни, почва
- център за рециклиране, контейнер
строителни отпадъци
• чисти найлонови торбички и опаковки
- жълт плик (ако е мръсна ->
Битови отпадъци )
• хартия
- кофата за хартия
• течни органични отпадъци като (Супи,
сосове, дресинг )
- могат да бъдат изхвърлени през
канала
• Въглища
- битови отпадъци
• пепел и сажди
- битови отпадъци
•торбички от прахосмукачка и
съдържанието им
- битови отпадъци
• пури, фасове и пепел
- битови отпадъци
• стъкло
- стъклен контейнер депо
• консервени кутии, коркови капачки
- център за рециклиране или депо
контейнер
• обичайните метали
- център за рециклиране
• памперси, превръзки, тампони
- битови отпадъци
• улични остатъците
- битови отпадъци
• обработен дървен материал
- битови отпадъци
• батерии
- център за рециклиране, търговия
• обичайните остатъчни отпадъци
- битови отпадъци

