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Правилно
сортиране на
отпадиците

Погрижи се за чистотата, Кил!
Опаковките – в жълтата кофа за боклук / жълтия чувал
Пластмасови опаковки
напр. найлонови пликове, торбички, чували, опаковъчно фолио, мрежи
за плодове от пластмаса, пластмасови бутилки, всички видове туби,
включително от перилни препарати и препарати за почистване,
пластмасови опаковки от козметични продукти, кисело мляко и
маргарин, пластмасови чашки, опаковки за месо и плодове, опаковки
от стиропор

Метални опаковки
напр. консервни кутии, кутии за сладки и чай, закопчалки, капачки,
алуминиево фолио, метални туби
Опаковки от естествени материали
напр. дървени щайги или дървени кутии за пури, опаковки за бутилки
или ядки от плат

Комбинирани опаковки
напр. кутии от сокове и прясно мляко, вакуумни опаковки за кафе,
други опаковки от различни материали

Хартията и картона – в кофата за хартиени отпадъци

напр. вестници, списания, печатни издания, книги, каталози и проспекти, канцеларска и офис хартия, тетрадки, бележници, компютърна
хартия, опаковъчна хартия, кашони (разфасовани), картонени кутии

Биологичните отпадъци – в кофата за биологични отпадъци

Кухненски / градински отпадъци
напр. утайка от кафе и чай (с филтърна хартия), черупки от яйца, остатъци от плодове, зеленчуци, месо и риба, неизядена храна,
употребявана кухненска хартия, рязани цветя, саксийни растения, растителни остатъци от всякакъв вид, плевели, отпадъци от
подрязване на дървета и храсти, шума, окосена трева, дървесни игли, мъх, биологично разградими котешки тоалетни

Отпадъци, които не подлежат на рециклиране, се изхвърлят в кофата за остатъчни отпадъци
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Само за отпадъци, които не подлежат на рециклиране! Напр. студена пепел, фасове от цигари, тапети, остатъци от килими, керамика,
порцелан, пелени, торбички от прахосмукачки. Моля, не разхищавайте ресурсите и предавайте всички годни за рециклиране материали в
съответните пунктове за събиране на вторични суровини!
Издава:
Столица Кил
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)
/Фирма за управление на отпадъците гр. Кил/

Daimlerstraße 2, 24109 Kiel
Тел. (04 31) 58 54-0
E-Mail: service@abki.de

www.abki.de

BG

Център за обслужване на клиенти и
управление ABK
Даймлерщрасе 2, 24109 Кил (Витланд)
пон. – ср. 8.00 – 16.00 часа
пет.
8.00 – 13.00 часа
Тел. (04 31) 58 54-0

Център за обслужване на
клиенти Клайнер Кил
(на Холстенбрюке), 24103 Кил
пон. – ср. 9.00 – 13.00 часа и
14.00 – 16.00 часа
четв.
9.00 – 13.00 часа и
14.00 – 18.00 часа
пет.
9.00 – 13.00 часа

Стъклените отпадъци – в контейнера за стъкло

Стъклен амбалаж с и без зелена точка, сортиран на бяло и цветно стъкло, напр. буркани и бутилки от напитки, стъклени опаковки от
хранителни продукти, козметика, сапуни и други търговски продукти (включително капачките)

Вредните вещества и материали – в пунктовете за събиране на
опасни отпадъци / камионите за извозване на опасни отпадъци

напр. батерии, отработени масла, енергоспестяващи лампи, флуоресцентни тръби, остатъци от бои, фотохимикали,
консерванти за дървесина, живачни термометри, почистващи препарати, инсектициди, разредители

Извозване или предаване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

напр. хладилници, перални машини, електрически готварски печки, прахосмукачки, миксери, шевни машини, телевизори,
компютри, мобилни телефони. По заявка ABK извозва безплатно стари електрически и електронни уреди: онлайн на
www.abki.de или на тел. (04 31) 58 54-0.
Центърът за управление на отпадъците гр. Кил, Центърът за рециклиране на ценни вещества и материали
на ул. Даймлерщрасе и пунктовете за събиране на опасни отпадъци приемат безплатно електроуреди.

Извозване или предаване на обемисти отпадъци

Първо направете заявка – след това ги изнесете отвън! ABK извозва обемисти отпадъци по поръчка – онлайн на www.abki.de
или на тел. (04 31) 58 54-0 – безплатно. Годните за употреба мебели заявете отделно, за да могат да се ползват повторно.
Центърът за управление на отпадъците гр. Кил, и Центърът за рециклиране на ценни вещества и материали на ул.
Даймлерщрасе приемат до 2 m³ обемисти отпадъци от частни домакинства безплатно.

Пункт за събиране на
опасни отпадъци ABK
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Център за рециклиране на ценни вещества и
материали ABK
Клара-Имервар-Щрасе 6
24145 Кил-Велзее
Тел. (04 31) 58 54-0
пон. – пет. 9.00 – 17.00 часа
съб.
9.00 – 14.30 часа

Център за рециклиране на ценни вещества и
материали ABK
Даймлерщрасе 2
24109 Кил (Витланд)
Тел. (04 31) 58 54-0
пон. – пет. 8.00 – 16.00 часа
съб.
затворено!

Гутенбергщрасе 57
24116 Кил
Тел. (04 31) 557 94 41
пон. – четв. 8.00 – 16.00 часа
пет.
8.00 – 14.00 часа
всяка първа събота в месеца:
9.00 – 12.00 часа

Правилно сортиране на отпадъците – с „АБВ за отпадъците“ на: www.abki.de

