
Препоръки
задомашно
рециклиране
Операционен отдел за отпадъци
Работно време
Понеделник-Вторник
9-17 часа
T: 0300 124 5000 (Опция 0)

E: waste.helpdesk@midandeastantrim.gov.uk

www.midandeastantrim.gov.uk/recycling



Please bag: Отстраните найлонаи пластиката:

Нарязани хартия:В торба:

Моля изплакнете:
Изплакнетеи смачкайте:

Моля изплакнете
и смачкайте:Моля изплакнете:

Моля смачкайте:

Предмети които ние
не можем да събираме
8Акумулатори
8 Електрически инструменти
8Пластмасови торбички, 
   филмова лента
8Счупени стъкла
8Хавлии, юргани
   или възглавници
Ако имате въпроси свързани с
вашите рециклиране кутии, моля
обадете се на Брайсон Ресайклинг
на телефонен номер 028 9084 8494

Какво се изхвърля в кошовете за отпадъци?

В торба:

Моля отбележете
•    Моля бъдете сигурен че всички предмети
     приготвени за рециклиране са чисти и
     не съдържат никакви хранителни или
     течни отпадъци
•    Смачканите кутийки, хранителни картони, 
     пластмасови кутийки и големи картони
     са за да спестя място в контейнерите
•    Бъдете сигурен всички капаци са затворени
     добре и че тежък предмет е поставен отгоре
•    В деня на събирането моля бъдете сигурен
     че всички рециклиращи кути са приготвени
     за 7.30 часа сутринта
•    Отбележете че има промяна на дните за
     колекциониране през празнични дни

Моля празни:

Смесени
материали

и дрехи

Батерии да
се сложат
в торба

Батерии да
се сложат
в торба

смесени
стъклени
бутилки и
буркани

празни кутийки
от храна и

празни кутийки
от напитки

дездоранти

вестници
и списания

смесена
хартия и
твърдо
хартия

Инструменти

домашните
пластмасови

опаковки

картонени
кутийки за

храна и напитки

големи
картонени

кутии



Вие може да изхвърлите във вашия кафяв
кош хранителни отпадъци,  рециклируемо
домакинство, градински отпадъци.

Това което можем
да приемем
4 Хранителни отпадъци
4 Месо и риба, сурово и
     готвено, костите са включени
4 Плодове и зеленчуци- 
     сурови и сготвени
4 Всички млечни продукти
     включително сирене и
     кисело мляко
4 Хляб, сладки, и хлебни
     изделия
4 Ориз, Макаронени изделия, 
     бобени продукти
4 Отпадъчна храна
4 Отпадъчни кафе и чай
4 Мухлясала храна
4 Полуготова храна
4 Домашни и градински
     отпадъци
4 Студена пепел
4 Кухненски салфетки
4 Хартиени кърпички
4 Празни кутии от пица
4 Отрязана трева
4 Нарязани хартиени отпадъци
4 Дървени стърготини
4 Отпадъци от дървесни и
     жив плет клонки
4 Градински растения и плевели
4 Листа, клонки, и дървесна кора
4 Цветя

Предмети които
не се приемат
8   Всички видове опаковки с
     изключение на кутиите
     от пица
8   Опаковки от полуготова храна
8   Пластмасови торбички
8   Пръст, гума и камъни
8   Животински отпадъци
8   Картони

добре е да се знае
Използвайте само

вестници или хранителни
торбички да изхвърлите
животинския отпадък
преди да ги изхвърлите
в кафявите кошове.

Всяка година на всяко семейство ще бъдат раздадени три
ролки торби за отпадъци, ако се нуждаете от повече моля
свържете се на посочените по долу адреси.

Какво се изхвърля във вашия кафяв
кош за боклук?



www.midandeastantrim.gov.uk/recycling

Моля обадете се на нашия отдел на телефон (0300 124 5000 
опция 0) ако имате въпроси от по долу посочените въпроси
•Вдигане на обемни предмети Само домашни предмети
•Докладване за улично почистване от боклуци
•Докладване за счупени и повредени кошове
•Пропуснати събирания на кошове за отпадъци и рециклирани кутии
•Доставки на закупените черни кошове
•Доставка на безплатни хранителни продукти, кафяви кошове
  и рециклираши кутии
•Календар за дните на колекциониране
•Събиране и връщане (организиране вдигане на предмети)
•Молба за по-големи кошове или 2 коша
•Домашни рециклиращи центрове Работно време
•Доставки до местните пунктове за събиране
•Цялостна рециклираща информация за изхвърлянето на отпадъци
•Полезна Обществена информация
Въпроси свързани със закупуването на черни торба за отпадъци и
допълнителни торби за градински отпадъци (£1.30 за руло от 50
торба моля обадете се на;

Баламина T: 0300 124 5000 (Oпция 1)

Допълнителни отпадъчни торби могат да бъдат закупени на
посочените обекти
Общински сгради Ардивин Да Брейд
Пийпълс парк Шоуграндс
Развлекателен Център Седемте кули
Карикфъргъс T: 0300 124 5000 (Oпция 3)

Допълнителни отпадъчни торби могат да се закупят на посочените
местни съвети
Карикфъргъс градски съвет на касата
Ларн T: 0300 124 5000 (Опция 2)

Допълнителни отпадъчни торби могат да бъдат закупени на
изброените градски пунктове
Смайли билдингс Викториа роуд/туристическа информация


