
Домашни рециклиращи 
центрове     
Съветник какво да рециклираме в местните 
ценрове за рециклиране
 
Контакти 
Отпадъчен операционен отдел                                                        
T: 0300 124 5000 (опция 0)  
E: operational.services@midandeastantrim.gov.uk
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Вашето визуало 
ръководство

За по-подробна информация какво може и какво не може моля посетете:                      www.midandeastantrim.gov.uk/resident/waste-recycling

Меки Гуми и 
керамика

Малки количесва

Флуресентни и 
електрически крушки/ 

енергоспестяващи

специални внимание/ 
Опасни отпадъци

Хартия
Вестници, Списания, 

Книги, Листове хартия, 
Стари учебници и други 

подобни

Малки електрически 
устроѝства

Сушоар, телефони, 
радио, тостер и други

Гипсокартон

Картони
Картонените кутии 

трябва да са празни

Хладилници и  
хладилни консерватори

изхвърлянето на 
търговски уреди се 

таксува &35 

Дърво, Дървен 
Материал, Средна 
Плътнос Дървесни 

влакна, ПДЧ

без стъкло

Боя
Боята Да се изхвъря само от 
местните жители. Кутията 

с боя трябва да е почти 
пълна,запечатана, и изхвърлена в 
раѝоният кош за отпадъчна боя.

Телевизори  
и камери

Потърсете помощ за  
по-тежки уреди

Кутиѝки
напитки кутиѝ, храна 

кутиѝки, аерозоли

Текстили
Смесени Текстили и 

облекла

Мастилници
по възможност да се 
държат в опаковката

Пластмаса
Пластмасови бутилки, 

като от шампоан, 
кутиѝки, играчки, 

пластмасови саксии, и 
други

Газови бутилки
Само бутилки за 

домашно ползване ще 
се приемат

Използвано 
петролно или 

дизелово гориво
Смяна на домашно 

гориво само

Батерии на кола
Проявена внимателност 

съдаржание  
на киселина

Отпадъчен метал
Включва кутики от храна 

и напитки, готварски 
тенджери

Стъкло
Смесени бутилки и 

буркани

Домакински уреди 
нерициклиращи 

Моля бъдете сигурни че всички 
материали които могат да се 

рециклират са отделени,вие ще 
бъдете помолен да го направите 

и ги отделите в специален 
контеѝнер 

Книги, Касети, 
Дискове
Сърдечна 

благотворителна 

Благотворителност и 
повторно използване

Говорете с персонала за 
напътствия за събирането 
на благотворителност на 

определеното място

Чисти отпадъци
Японски кнотуиѝд- това 
растение е забранено, 
моля посъветваѝте се 

предварително с местните 
разпоредби.

Големи електрически 
устроѝства

Перални машини, 
миялни машини други

Домакински батерии
Всички видове домашни 
батерии, електрически 

ключове, мобилни 
телефони батерии, 

Олио за готвене
само в малки  

количества



Recycling Centres     
Добре сте заповядали да използвате коѝто и да е от работните центрове

Waveney Road Household Recycling Centre                                                             
Waveney Road, Ballymena, BT43 5BA

Sullatober Household Recycling Centre 
10 Marshallstown Road, Carrickfergus BT38 9DE

Redlands Household Recycling Centre 
Harbour Highway, Larne BT40 1AX

 

T: 0300 124 5000 (Опция 0)  
www.midandeastantrim.gov.uk

Larne South Household Recycling Centre  

Island Road Lower, Ballycarry BT38 9HB

Работно време              Април-Септември     Октомври-Март
Понеделник-Събота       9-19 часа                       9-17 часа
Неделя 13-18 часа                      13-17 часа

OPENING TIMES Април-Септември     Октомври-Март
Вторник- Сряда              
Четвъртак и Събота

9-19 часа                       9-17 часа

OPENING TIMES Април-Септември     Октомври-Март
Сряда-Събота                9-19 часа                       9-17 часа

Glenarm Household Recycling Centre 
Dickeystown Road, Glenarm BT44 0BA

Запомнете
 Моля организираѝте отпадъците си преди да посетите сметището, това ще спести време и потенциален материал 

за депониране.

 Персонал ще инспектира, което е необходимо, и провери отпадъците донесени в сметището за да се увери че 
установените стандарти не са нарушени.   

 Цветното обозначение в тази брошура ще ви помогне в ориентацията на рециклиращия процес

 Специализиран персонал на место ще ви окаже подкрепа.

 Домашните центрове за рециклиране са само за битови отпадъци.Търговски и промишлени отпадъци няма да 
бъдат приети.

 Благотворителен пункт за повторно използване на нещата.


