
Жълтата торба –
За какво служи и за  
какво не?

Важни указания за 
Жълтата торба

Търговски опаковки
 » �В�жълтата�торба�се�събират�всички�празни,�
„неизплакнати“�търговски�опаковки,� 
с�изключение�на�стъклените�и�хартиените.

Използвайте само жълти торби
 » �Приготвяйте�за�събиране�само�правилно�
напълнени�оригинални�жълти�торби� 
(или�жълти�контейнери).�Не се събират 
торби с друг цвят, както и непрозрачни  
или неправилно напълнени торби.  
След�повторно�сортиране�те�могат�да� 
бъдат�приготвени�отново�за�следващото�
събиране�или�да�бъдат�предадени�отделно� 
в�пунктовете�за�рециклиране.

 » �В�началото�на�всяка�нова�година�на�всички�
домакинства�в�Улм�се�раздават�жълти�
торби,�покриващи�основните�нужди.�През�
цялата�година�в�Сервизния�център�на�EBU,�
в�центровете�за�обслужване/местните�
управления�на�град�Улм�и�в�пунктовете� 
за�рециклиране�можете�да�получите�по�
една�ролка�жълти�чували�на�домакинство.�
Работодателите/(търговските)�предприятия�
могат�да�получат�по-големи� 
количества�с�директна� 
доставка�от�фирма� 
REMONDIS�Süd�GmbH,� 
Voithstr.�5.�Никакви  
разходи за  
домакинствата! 

Правилна подготовка за събиране
 » �Жълтите�торби�трябва�да�бъдат�приготвени�
не�по-рано�от�13.00�часа,�един�ден�преди�
събирането,�като�ги�поставите�на�бордюра�на�
тротоара�/�банкета�на�пътя�пред�вашия�имот.� 
Прекалено�ранното�оставяне�на�жълтите�
чували�е�административно�нарушение�и�се�
наказва�с�парична�глоба.

 »   Извън определените дати за събиране 
жълти чували могат да се предават 
самостоятелно в пунктовете за 
рециклиране.
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въпроси.  
Допълнителна информация на:

Сервизен център 
Общи�въпроси�относно�контейнерите�за�
отпадъци,�таксите,�събирането�на� 
отпадъци�и�услугата�по�събирането
Телефон�(0731)�166-7777
kontakt@ebu-ulm.de

Консултации по сметосъбирането 
Общи�въпроси�относно�разделното� 
събиране�на�отпадъци
Телефон�(0731)�166-5555
abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS SÜD GMBH 
Обслужване�и�Рекламации 
Телефон��(0731)�491990 
������������� (0800)�1223255�(безплатен)
service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

Разделното събиране на  
отпадъци действа!  
Обща�кампания�на�дуалните�системи 
kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.de



НЕ ! Това не се изхвърля  
в жълтата торба:

 » �Стари�дрехи/обувки
 » Бебешки�шишета
 » Батерии/акумулатори
 » �Компактдискове/�
дискети

 » Дамски�чорапогащници
 » Касети�за�принтери
 » DVD�дискове,�филми
 » Електроуреди,�кабели
 » �Хранителни/ 
биологични�отпадъци

 » �Вътрешни/външни�
велосипедни�гуми

 » �Кофи�с�остатъци�от�боя
 » Запалки
 » �Стъкло�(напр.�стъклени�
бутилки)

 » �Електрически�крушки/
LED�лампи

 » Дървесна�вата
 » �Хигиенни�
принадлежности/�
памперси

 » Керамика/порцелан
 » Детски�играчки
 » �Прозрачни�обвивки,�
фолиа

 » Химикалки,�флумастери
 » �Надуваеми�матраци/�
постелки�за�открито

 » Лекарства
 » �Маски�за�уста,ръкавици�
за�еднократна�употреба

 » �Папки�с�твърди/ 
меки�корици

 » �Хартия/мек/ 
твърд�картон

 » �Пластири,�превързочни�
материали

 » Битови�отпадъци
 » �Спринцовки,�
инфузионни�сакове

 » �Стиропор�и�остатъци�
от�него�(без�опаковъчни�
материали,�напр.�
изолационни�плоскости)

 » Остатъци�от�тапети
 » �(Видео)касети
 » �Четки�за�зъби,�
еднократни�
самобръсначки

 » �Палатки,�надуваеми�
лодки

 » Угарки

Внимание! 
Пластмасови и метални отпадъци, които  
не са от опаковки (напр.�кошове�за�пране,�
кофи�за�почистване,�пластмасови�кутии,� 
гъби�за�миене�и�др.)�се�изхвърлят�в�контейнера�
за�битови�отпадъци�или�се�предават�в�пункт� 
за�рециклиране.�Не�всички�пластмасови�
отпадъци�се�изхвърлят�в�жълтата�торба!

Стъклото�се�изхвърля�в� 
контейнера�за�стъкло� 
или�се�предава�в�пункт� 
за�рециклиране.���

Опаковките от хартия,  
мек или твърд картон  
се�изхвърлят�в�синия� 
контейнер,�в�общата�кофа� 
за�боклук�или�се�предават� 
в�пункт�за�рециклиране.

Пластмасови опаковки 
напр.�чаши,�торбички,�бутилки,�фолиа,�тръби,� 
чували,�опаковки�от�стиропор,�…

ДА ! Това се изхвърля  
в жълтата торба:

Многослойни опаковки
напр.�картонени�опаковки�от�напитки,�кутии�от�
мляко/сокове,�тетрапак�опаковки,�блистерни�
опаковки�от�таблетки�или�др.�под.,�вакуумни�
опаковки,�пластмасови�чаши�за� 
еднократна�употреба,�…

Опаковки от алуминий, метал, бяла ламарина 
напр.�алуминиево�фолио,�алуминиеви�опаковки,� 
консервни�кутии,�тавички�за�готови�ястия,� 
капачки,�…

Използвани и изпразнени от остатъци опаковки от пластмаса, пластмасови  
и многослойни материали или от алуминий, метал, бяла ламарина
Не�е�необходимо�да�изплаквате�опаковката;�достатъчно�е�да�е�добре�почистена�и�без�остатъци.

Съвет за подобряване на процента рециклиране! 
Отстранете�или�отвинтете�капачките�от�фолио,�стикерите/етикетите�и�винтовите�капачки.�Разделянето� 
на�компонентите�на�опаковките�улеснява�(машинното)�сортиране�в�инсталацията�за�сортиране,�а�оттам� 
и�рециклирането�на�материала.


