
 

 

Жълт плик
 

Информация за операцията по управление на отпадъците в област Pfaffenhofen (февруари  2016 ) 
 

 
 

В жълтият плик трябва да бъдат събирани чисти пластмасови опаковки, 
пластмасови материали и дунапрен. Примери за опаковки, които принадлежат в 
жълтият плик  и какво никога не трябва да се слага в него, можете да видите на 
гърба на този лист, както и на надписа на жълтият плик. 
 
 

Ето някои съвети за правилна работа : 
 
• Опаковките, които се пускат в жълтият плик трябва да са напълно изпразнени 

и чисти. Само така могат да се избегнат здравословни проблеми и миризми и 
да направи смислено рециклиране. 
 
• Моля, обърнете внимание, че в жълтият плик принадлежат само пластмасови 

опаковки, пластмасови  материали, алуминий, алуминиеви материали и 
дунапрен.   

• Други вторични суровини, остатъчните отпадъци и замърсени пластмаси 

нямат право да се слагат в жълтият плик. 
 
• Задълженито за разделяне на други рециклируеми материали(стъкло , 

консервни кутии , стиропор ... ) и занасянето им до центровете за рециклиране 
и депо контейнери си остава. 
 
• Моля, занесете пълният жълт плик в центъра за рециклиране! Там ще 

получите безплатни нови и / или допълнителни пликове. 
 
 
Моля изхварляйте опаковки от хартия и картон в кофите за отпадъци от хартия.  
За картони има допълнителни контейнери за събиране, които се намират в 
центровете за рециклиране във всяка община ( не на улица Weiherer в центъра 
за рециклиране Рfaffenhofen / град). 
 
Консервени кутии и стъклени предмети ( разделени по цвят ) се изхварлят на 
депа за рециклиране и депо контейнер и се изпращат за рециклиране. 
 
Опаковки от чист и бял стиропор както и опаковъчни чипове от стиропор (сухи, 
всички цветове и форми ), трябва до се предадат отделно в центъра за 
рециклиране.  

  



 

В " жълтият плик "  принадлежи 

 
 
 да 

 
Пластмасови опаковки и торбички 
 
• опаковки и найлони 
• найлонови чанти 
• пластмасови опаковки от бонбони , 
макаронени изделия, чипс, торбички за 
лед и т.н. 
 
Пластмасови чаши и купички 
 
• опаковки от мляко и млечни продукти, 
маргарин, олио и т.н. ( моля, не едни в 
други) 
• кошнички от плодове 
• пластмасови подложки, например от 
сладки и шоколадови кутии 
• пластмасови опаковки, например от 
винтове , дюбели и т.н. Без картонени 
остатъци ( блистер) 
 
Пластмасови бутилки, кофи, бидони 
 
• например от прах за пране, 
омекотители, веро и почистващи 
препарати , 
• от напитки, олио, оцет и т.н. 
• от продукти за лична хигиена 
• пластмасовите тубички, например от 
паста за зъби 
• чисти кофи от боя за стена 
• саксии за растения 
 
Пластмасови композити 
 
•опаковки за напитки, например от 
сокове, мляко, сосове, ябълков сос, и 
т.н. 
•готови опаковки, например от плодове, 
зеленчуци и месо 
 

Алуминий и пластмасови материали 
с алуминиево покритие  
 

• например чисто алуминиево фолио, 
капак на чаши от кисело мляко, извара 
и сметана  
• алуминиеви консерви, алуминиеви

 туби, купички от храна за животни  
• вакуум опаковки, например от кафе 
 

 

Не 
 
Метални кутии, кроненкоркови и метални 
капачки 
 
• например от напитки , консервирани храни , 
храни за домашни любимци и т.н. 

 контейнер депо за ламарина или център 

за рециклиране  
 
Стиропор и опаковъчни чипове 
 
• абсолютно чисти и бели части за опаковане 

 център за рециклиране 

• чисти и сухи опаковъчни чипове 

 център за рециклиране 

• цветни опаковки oт стиропор и части с 
оцветяване 

 жълт плик 

 
Контейнери, кофи, бидони 
 
• от средства за растителна защита, 
пестициди , дезинфектанти и разтворители , 
киселини, основи и продукти от минерални 
масла 
 

 със съдържание 

центъри за проблематични отпадъци 
 

 празни и почистени опаковки 

изхвърлете заедно с остатъчните битови 
отпадъци или върнете на търговията 
 
Стъкло (стъклени съдове) 
 
разделени по цветове се изхвърлят в депо 
контейнери или центровете за рециклиране  
 
Замърсени пластмаси, композити и 
дунапрен 
 
• окървавени опаковки на месо 
• инфузионни тръби 
• играчки 
• автомобилна- и мебелна пластмаса 
• селскостопански фолия и опаковки , 
Pressgarn т.н. 

 битови отпадъци или частни фирми за 

събиране на боклук 


