
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВАШИТЕ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 
 
КОНТЕЙНЕР СЪС СИН КАПАК ЗА СУХО СМЕСЕНО РЕЦИКЛИРАНЕ 

Вашата кофа за боклук ще бъде изпразнена само ако съдържа правилните 
материали: 
 

• Хартия – вестници и списания, офисна хартия и пликове, брошури, 
листовки, каталози, телефонни указатели и книги 

• Метални кутии – метални кутии от храна и напитки, кутии за бисквити и 
сладки, празни аерозолни кутии, кутии за храна на домашни любимци и 
буркани с метален капак 

• Пластмаса – пластмасови бутилки (с капачките), пластмасови бутилки за 
препарати за почистване и пране, твърди пластмасови опаковки, 
включително бурканчета за кисело мляко, кутии за масло, тарелки за месо 
и кошнички за плодове и зеленчуци 

• Tвърд картон – картонени тръби, картонени кутии и опаковки, 

• Картон – картонени опаковки за храна или напитки, напр. Tetra Pak 

Изплакнете консервните кутии, металните кутии и съдовете за храна и 
напитки, преди да ги изхвърлите в контейнера със син капак. 

Не поставяйте следното в контейнера със син капак: 
 

Найлонови торбички; стъклени бутилки; стъклени буркани; опаковки от 
солети или сладки; замърсен с храна картон; тиксо; полиетиленово фолио; 
пластмасово фолио; политен; алуминиево фолио; полистирен; снимки; 
отпадъци от храна и стандартни отпадъци. 

 

КОНТЕЙНЕР С КАФЯВ КАПАК ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИ 
 

Използвайте този контейнер за всякакви хранителни отпадъци. Ако желаете да 
рециклирате градинските отпадъци в кафявия контейнер, трябва първо да 
закупите Разрешително за депониране на градински отпадъци. Цените за 
разрешителното и информация може да получите на адрес 
www.pkc.gov.uk/gardenwaste.   
 

Да обобщим, следното може да се оставя в кафявия контейнер: 
 

• Без разрешително всякакви отпадъци от готвена и неготвена храна 
 

• С разрешително: отпадъци от готвена и неготвена храна и градински 
отпадъци (трева, плевели, подрязани клонки, малки клони, отрязани цветя) 
 

Когато изхвърляте храна в кафявия контейнер, можете да я поставите в 
компостируеми торбички, вестник или да я пуснете без да я слагате някъде. 



 
Ако не разполагате с кухненски кош за отпадъци, можете да вземете такъв 
безплатно в Pullar House или в библиотеките. 
 
Не поставяйте следното в контейнера с кафяв капак: 
Изпражнения на кучета, опаковки от храна, найлонови торбички, пръст, камъчета, 
камъни, големи клони или пънове, течности и масла. 
 
 
КОНТЕЙНЕРИ СЪС ЗЕЛЕН И РОЗОВ КАПАК ЗА НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ ОБЩИ 
ОТПАДЪЦИ 
 

Следва да използвате само контейнера за общи отпадъци за материали, които не 
могат да се рециклират. 
 
Подаване на контейнерите 

Вашият контейнер за общи отпадъци и кофи за боклук ще бъдат изпразнени, само 
ако са подадени правилно: 
 

• Поставете кофата на тротоара до 7.30 ч. сутринта в деня за събиране на 
боклука 

• Върнете контейнера в имота ви възможно най-скоро след изпразването му 

• Не препълвайте контейнера и се уверете, че капакът е затворен плътно 

• Не поставяйте отпадъци отгоре или встрани от кофата, тъй като в такъв 
случай боклукът няма да бъде взет. 

• Излишните общи отпадъци могат да бъдат отнесени в Центъра за 
рециклиране безплатно. 
 

Контейнерите със зелен, син и кафяв капак се събират на всеки две седмици. За да 
изтеглите своя календар, отидете на: www.pkc.gov.uk/bindates  
 
СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ И БУРКАНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ  

Моля, рециклирайте стъклените бутилки и буркани в нашата мрежа от пунктове за 
рециклиране на стъкло или в най-близкия Център за рециклиране. За да откриете 
най-близкия пункт за рециклиране на стъкло, отидете на 
www.pkc.gov.uk/recyclingcentres. 
 
Преди да рециклирате своите стъклени бутилки и буркани, моля изплакнете ги и 
махнете капачките. Капачките могат да се рециклират вкъщи в контейнера със син 
капак. 
 

Можете да рециклирате следното в пунктовете за рециклиране на стъкло:  
Бутилки от вино, бира, сайдер и алкохол; буркани от сосове за готвене; бутилки от 
олио и оцет; 
буркани от кафе и сладко; бурканчета от детска храна 
 
 



Не поставяйте следното в пунктовете за рециклиране на стъкло: 
Пирекс; стъкло от огледало или прозорец; съдове или чаши; тапи или капачки; ел. 
крушки; флакони за ароматизатори 
 

За повече информация, моля, свържете се с нас на тел. 01738 476476, имейл 
recycle@pkc.gov.uk или посетете www.pkc.gov.uk/recycle  


