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Разделно събиране на отпадъци в Нюрнберг 
Сив контейнер 

Остатъчни 
отпадъци 

Сив  контейнер със 
зелен капак 

Биоотпадъци 

Сив  контейнер с жълт 
капак 

Опаковки 

Син контейнер 
Хартия, картон, 

картонажни 
изделия 

Мобилен пункт за 
приемане на 

опасни отпадъци 

 Съдове 
 Електрически лампи 
 Хигиенни артикули 
 Постелки за котешка 

тоалетна (използвана) 
 Боклуци 
 Ютии 
 Постелки за малки 

домашни животни 
(използвана) 
 Пепел от въглища 

(охладена) 
 Музикални касети 
 Парцали за почистване 
 Парчета от огледала 
 Торбички от 

прахосмукачки 
 Остатъци от тапети 
 Животински изделия 

(напр. салам, месо, риба, 
кости, кости) и остатъци 
от храна, които съдържат 
такива съставки 
 Замърсена хартия 
 Видеокасети 
 Бебешки пелени 
 Четки за зъби 
 Фасове и -пепел от 

цигари 
 
и други остатъчни 
отпадъци 

 Черупки от яйца 
 Отпадъци от зеленчуци 
 Сирене 
 Филтри за кафе 
 Отпадъци от плодове, вкл. 

цитрусови плодове 
 Хранителни отпадъци (само 

растителни) 
 Торбички от чай 
 Замърсена кухненска хартия 
 
Подаване на градински 
отпадъци само в малки 
количества. 
 
Опаковайте Вашия биоотпадък в 
хартиени торби за биоотпадък 
или в хартия от вестници. По 
този начин запазвате 
контейнерът за биоотпадъци 
чист. 
 
Биоразградими и 
пластмасови торбички  
с биоотпадък да не се 
изхвърлят в контейнера за 
биоотпадъци, 
тъй като пластмасата не 
може да се компостира! 

 

Изключително употребявани, 
изпразнени от остатъците 
търговски опаковки от пластмаса, 
метал и композитни материали, 
напр.: 
 Блистери от лекарства 
 Алуминиеви 

покрития, -обложки, -консервни 
кутии и -фолиа 
 Тигели/кутии -за кремове 
 Флакони от душ гел и шампоан 
 Торби за пазаруване 
 Опаковъчно фолио 
 Опаковки от сладолед 
 Кофи от боя 
 Домакинско фолио 
 Метални кутии за напитки и 

консерви 
 Кофички за кисело мляко и 

извара 
 Вакуумни опаковки от  кафе 
 Капачки тип „корона“ 
 Бутилки от почистващи 

препарати 
 Картонени опаковки от сокове и 

мляко 
 Фолио от шоколади 
 Аерозолни опаковки 
 Опаковки от стиропор 
 Туби (паста за зъби, мехлеми) 
 

Фирма Хофман 
Тел.: 0800 / 100 43 37 
www.hofmann-denkt.de 

 

Само чиста хартия и 
незамърсен картон и 
картонажни опаковки, 
напр.: 
 
 Книги без твърди 

корици 
 Картонажни опаковки 
 Каталози 
 Кутии от мюсли 
 Картон 
 Картонена кутия от сол 
 Тетрадки за писане 
 Хартия за писане 
 Книги джобен формат 

без пластмасова 
подвързия 
 Списания 
 Вестници 
 
Не се приема каширана 
хартия. 
 

Фирма Хофман 
Тел.: 0911/230-8140  
oder -8110 
ASN-
Abfallbehaelterverwaltu
ng@stadt.nuernberg.de 
 

 

 Почистващи препарати за 
фурни 
 Химикали (киселини, 

основи, 
нитроразтворители, спирт, 
терпентин) 
 Лакове и бои 
 Пестициди 
 Растителни торове 
 Живак (термометри/ 

прекъсвачи) 
 

Графици и Място 
Тел.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Не се приемат: 
 Отработено масло 
Да се предава на търговеца  
 Азбест/етернит 
Да се предава в депото за 
остатъчни материали, 
Marthweg 201 
 Дисперсни бои 
Поставят се в  контейнера за 
остатъчни отпадъци или се 
предават в пункта за 
вторични суровини  в 
плътно затворени кофи за 
боя 
 Пожарогасители 
Производителите на 
уредите са задължени да ги 
приемат обратно 

Пунктове за 
събиране на 

градински отпадък 

Пунктове за вторични 
суровини 

Контейнер за стари 
стъклени опаковки 

Контейнер за 
стари дрехи 

Данни за контакт 

 Обрезки от дървета 
 Отпадъци от цветя 
 Листа 
 Окосена трева 
 Обрезки от храсти 
 
Важни указания: 
 Транспортни и 

пластмасови чували, 
кашони, тел или кабели 
се вземат обратно 
 Максимално количество 

на доставка: 2 кубически 
метра дневно и на 
доставка 
 Дървени трупи, клонове, 

корени само с диаметър 
до макс. 15 см 

 

Място и работно 
време 
Тел.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de 

 

Обичайни за бита количества: 
 Батерии 
 Строителни отпадъци 
 Мазнини от пържене, 

фритиране, масла 
 CD дискове 
 Енергоспестяващи лампи 
 Електроуреди 
 Градински отпадъци 
 Стъкло 
 Пластмасови материали 
 Дървесина/дъски 
 Луминисцентни лампи 
 Метали 
 Хартия, картон, картонажни 

изделия 
 Гуми за леки автомобили 
 Обемни отпадъци 
 Аерозолни опаковки (без 

съдържание) 
 Текстилни изделия (годни за 

носене) 
 Врати, вкл. и с каси 
и други, подходящи за 
рециклиране материали 
 

Място и работно време 
Тел.: 0911/231-3232 
www.asn.nuernberg.de  

 

 Буркани за туршии 
 Бутилки от стъкло (за вино, 

алкохолни напитки, сок) 
 Флакони от сиропи за кашлица 
 Стъклени буркани от консерви 
 Шишета от парфюми 
 
и други стъклени опаковки 
 

Моля, сортирайте по цвета на 
стъклото. Сините, червените и 
цветните стъкла са за 
контейнера за зелено стъкло. 

 

Да не се изхвърлят в контейнера 
за старо стъкло: 
 Оловно стъкло, напр. пепелници 
 Армирано, плоско или 

многослойно стъкло 
 Огнеупорни стъкла (йенско 

стъкло, съдове за микровълнова 
печка) 
 Електрически крушки, 

енергоспестяващи лампи, 
луминисцентни лампи 
 Порцелан / керамика 
 Огледала 
 Чаши за вода 

 Спално бельо 
 Одеяла 
 Пухени завивки 
 Домашно бельо, напр. 

кърпи за баня 
 Шапки, ръкавици 
 Облекло 
 Чисти, годни за носене 

обувки 
 Чанти 
 Завеси 
 

Стари дрехи да се 
опаковат в торби / 
чували, обувките да се 
изхвърлят вързани по 
чифтове. 

 

Да не се изхвърлят в 
контейнера за стари 
дрехи: 
 Матраци 
 Остатъци от платове, 

вълна, текстилни 
изрезки 
 Мокри и замърсени 

стоки 
 Килими 

Консултации по въпроси, 
свързани с отпадъците 
Тел.: 0911/231-3232, -2452, -
4033, -4677, -4097, -4013 
Отвеждане на отпадъци 
Тел.: 0911/231-2594 
Отвеждане на обемни 
отпадъци 
Тел.: 0911/231-2593 
Факс: 0911/231-4717 
Управление на 
контейнерите 
Тел.: 0911/231-4024, -4014 
Факс: 0911/231-6699 
Депо за остатъчни 
материали 
Тел.: 0911/231-78024 
Нерегламентирано 
изхвърлени отпадъци на 
обществен терен 
Тел.: 0911/231-5911 
 
Имейл: 
asn@stadt.nuernberg.de 
Интернет: 
www.asn.nuernberg.de 

Stand: August 2022 
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