Често задавани въпроси
ПРАВИМ ПРОМЕНИ
В. Защо се правят тези промени?
О. Причината, поради която трябва да подобрим рециклирането, е проста. Като
поставяме правилното нещо в правилния контейнер, ние можем да подобрим
качеството на рециклируемите отпадъци, събирани в Линкълншър, и да гарантираме,
че повече отпадъци ще се рециклират успешно до продукти, които да се използват
отново и отново. В резултат от настоящия метод за събиране на рециклируеми
отпадъци (всичко в един контейнер) по-голямата част от хартията и картона, които
събираме, се замърсяват от останалите отпадъци в контейнера за рециклиране, като
стъкло, а често и остатъци от храна. Хартията и картонът може също лесно да се
овлажнят, намокрят и замърсят, когато се смесят с други отпадъци за рециклиране.
Убедени сме, че като ги събираме в отделен контейнер, те ще се запазят чисти и сухи,
така че ще бъдат рециклирани, вместо да бъдат изгубени заради замърсяване. Това
означава също, че ще можем да се концентрираме върху другите видове материали
във Вашия контейнер – пластмаси, метали и стъкло – така че да бъдем максимално
екологично ефективни.
В. Защо промените се въвеждат точно по време на пандемия?
О. Пробният период, който вече изтече, започна доста преди началото на пандемията
от Ковид-19. Както и при другите видове отпадъци, които събираме от домовете Ви
(смесено рециклиране, общи отпадъци и градински отпадъци), ние осъществяваме
събирането при стриктно спазване на всички указания за здраве и безопасност, които
се ревизират редовно, с което гарантираме, че нито нашият персонал, нито Вие,
гражданите, сте изложени на допълнителен риск. И ние, както и всички останали, не
знаем кога наложените на национално ниво ограничения ще отпаднат и затова трябва
да продължим да правим всичко по силите си, за да Ви предоставяме ефективни и
ефикасни услуги при отчитане на екологичните цели, които все така трябва да
изпълняваме.
В. Къде ще бъде доставен моят контейнер и какво трябва да направя с него?
О. Контейнерите Ви ще бъдат доставени до границите на Вашия имот. Моля,
погрижете се да ги преместите възможно най-бързо на подходящо място, при
останалите Ви контейнери. Би било от полза да поставите номера на дома Ви върху
контейнера, тъй като това ще ни помогне да идентифицираме контейнера Ви в случай
на проблеми със събирането.
В. Как ще изглежда контейнерът?
О. Ще получите черен контейнер с лилав капак, в който да поставяте хартия и картон.
В. Кога ще получа допълнителния контейнер?
О. Вашите контейнери за хартия и картон с лилав капак ще бъдат доставени между
22.03 и 16.04.2021 г.
В. Може ли да получа още един/допълнителен контейнер?
О. Ще Ви доставим 240-литров контейнер със стандартен размер, който смятаме, че
ще е достатъчен да събере всичката Ви хартия и картон. При определени
обстоятелства, домакинството Ви може да има право на допълнителен контейнер –
моля запознайте се с правилника на съвета относно отпадъците и рециклирането,

които можете да намерите на www.mybostonuk.com/operations Ако изхвърляте поголеми количества хартия и картон, моля посетете местния Ви Център за рециклиране
на битови отпадъци https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
В. Трябва ли да имам още един контейнер?
О. Да, сега всички домакинства са длъжни да събират хартията и картона си разделно
от останалите смесени сухи рециклируеми отпадъци.
В. Нямам място за още един контейнер вкъщи.
О. Разбираме, че за някои от Вас може да е предизвикателство да намерите място за
още един контейнер в дома си. Ако наистина не можете да са справите с още един
контейнер, можем да осигурим член на нашия екип, който да дойде и да проучи
мястото, където държите контейнерите си, и заедно да намерим най-подходящото
решение за Вас. Моля свържете се с нас на recycling@boston.gov.uk или позвънете на
тел. 01205 314200
В. Възможно ли е да получа информацията и на друг език освен на английски?
О. Да, отидете на www.mybostonuk.com/waste, където ще намерите преведени всички
наши брошури и писма.
ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИТЕ
В. Какво ще се случи, ако не успеете да изпразните контейнерите ми заради
Ковид-19?
О. От началото на пандемията правим редовен преглед на всички мерки за здраве и
безопасност, които прилагаме. Имаме пълен набор от планове за действие при
извънредни ситуации, в случай че не можем да изпразним контейнерите Ви както
обикновено. Това са същият тип планове, които действат в условията на обилен
снеговалеж и при други неблагоприятни метеорологични условия. В случай, че не
можем да съберем отпадъците в обичайния Ви ден, ще се постараем да Ви уведомим
за настъпилите промени възможно най-скоро.
В. Какво мога да изхвърлям в контейнера за хартия и картон?
О. В контейнера за хартия и картон може да се поставя всякаква хартия (с изключение
на хартия от шредер и салфетки) и картон, но те трябва да са ЧИСТИ, БЕЗ
ОСТАТЪЦИ ОТ ХРАНА.
Още подробности и разяснения ще намерите на www.mybostonuk.com/waste
В. Ще се промени ли денят за събиране и колко често ще се събират отпадъците
ми?
О. (ОС Бостън) Не. Денят Ви за събиране ще остане същият. Честотата ще се
промени леко като хартията и картонът ще се събират съгласно публикувания на
сайта www.mybostonuk.com/refuse-calendar календар. Общият обем на
рециклируемите отпадъци, който събираме от Вас, няма да се промени. Промяна ще
има само в честотата на събиране. Отпадъците от лилавия Ви контейнер ще бъдат
събирани от същите превозни средства и екипи. Домакинствата ще получат подробна
информация за това какви материали ще се събират във всеки от дните, която ще
можете да намерите и на следния линк www.mybostonuk.com/find-your-bin-day/
В. Колко често ще се събират отпадъците от контейнера за хартия и картон?
О. Моля проверете в календара, част от информационния пакет за домакинството Ви
или онлайн на адрес www.mybostonuk.com/waste

В. Ще събирате ли и допълнителни отпадъци, оставени до някой от
контейнерите ми?
О. Не. Считано от 26.04 вече няма да можем да събираме никакви допълнителни
отпадъци, които не са поставени в нито един от контейнерите Ви. Ако имате
допълнителни отпадъци, моля посетете местния ЦРБО.
https://www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip
В. Ще продължи ли да се предлага помощ за събиране?
О. Да. Ако вече ползвате помощ за събиране, ще продължим да я предоставяме.
КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВЯ В КОНТЕЙНЕРИТЕ И КАКВО СЕ СЛУЧВА С
ОТПАДЪЦИТЕ
В. Какво ще стане, ако поставя в контейнерите неподходящи материали?
О. Не можем да изпразваме контейнери, които съдържат неподходящи материали.
Грешните отпадъци може да замърсят останалите и да ги направят неподходящи за
рециклиране. Контейнерите ще бъдат маркирани със стикер и няма да бъдат
изпразнени до следващото събиране по график, когато трябва да сте извадили вече
неподходящите за рециклиране отпадъци. Ако не сте сигурни, направете справка с
писмото и брошурата, които сме изпратили до всяко домакинство, или проверете на
адрес www.mybostonuk.com/waste
В. Защо не можете да рециклирате мокър/влажен картон/хартия?
О. Ако отпадъците Ви за рециклиране са мокри, хартията и картонът може да залепнат
едни за други и така няма да може да бъдат рециклирани.
В. Защо не се рециклират хартия от шредер и салфетки?
О. Лентичките нарязана хартия се заклещват в машините за рециклиране на хартия и
може да предизвикат пожар. Те трябва да се опаковат в торби и да се поставят в
зеления контейнер. Салфетките са направени от много къси влакна, които не са
достатъчно качествени, за да бъдат рециклирани.
В. Ако сега трябва да събираме разделно хартията и картона, какво се е
случвало с тях преди?
О. Понастоящем съдържанието на синия Ви контейнер за рециклиране, съдържащ
пластмаси, метал, стъкло, хартия и картон, се изпраща на наш контрагент за
сортиране. Като изхвърляте хартията и картона си в отделен контейнер, избягвате
овлажняването, намокрянето и замърсяването на хартията и картона при смесването
им с други рециклируеми отпадъци. Смятаме, че като ги събираме разделно в отделен
контейнер, те ще се запазят чисти и сухи, и така ще бъдат рециклирани, вместо да
бъдат похабени поради замърсяване.
В. Къде отиват отпадъците ми?
О. Общите Ви отпадъци (зелен контейнер) отиват в завода за енергия от отпадъци в
Норт Хайкъм, където се изгарят, а произведената енергия се връща обратно в
мрежата и се използва за захранване на над 29 000 жилища годишно.
Рециклируемите отпадъци (син контейнер) се изпращат на контрагент, който сортира
отпадъците според вида им, след което ги изпраща до крайните им дестинации за
рециклиране.
Съдържанието на Вашия контейнер с лилав капак ще се изпраща до специализиран
завод за преработване на хартия, където отпадъците ще се използват за
производство на продукти от хартия и картон.

ОБЩИ ВЪПРОСИ
В. Каква е цената на промяната и откъде идва финансирането?
О. При всички нови начинания трябва най-напред да инвестираме в необходимите
контейнери, материали и методи за събиране. Тази първоначална инвестиция,
финансирана от Съвета на графство Линкълншър, ще се възвърне в рамките на три
до пет години и ще бъде значително надвишена от спестените в дългосрочен план
средства, които биха могли да бъдат използвани за финансиране на други
жизненоважни услуги в общността. Нека не забравяме, че не става въпрос само за
разходи. Става въпрос за това да направим онова, което е правилно, за да помогнем
за опазването на околната среда, както очакват нашите граждани. Като използваме
специализирана фирма за рециклиране на хартия, можем да намалим разстоянието,
на което се транспортира хартията преди тя да бъде напълно рециклирана, а оттам и
нашия въглероден отпечатък. Освен това, намаляването на замърсяването от
останалите рециклируеми отпадъци прави процеса по-ефективен както от
икономическа, така и от екологична гледна точка.
В. Едни и същи ли са превозните средства, използвани за събиране на
рециклируемите и общите отпадъци?
О. Да, едни и същи превозни средства събират както рециклируемите, така и общите
отпадъци. Камионите са оборудвани с механично гребло, което изтласква навън
всички отложени в задната част отпадъци. Те се изпразват всяка вечер, за да не се
допусне смесване на общите с разделно събраните от Вас рециклируеми отпадъци.
В. Навсякъде ли ще бъде въведена тази промяна?
О. Целта е през следващите 3-4 години този метод на събиране да бъде въведен във
всички общини в Линкълншър. На национално ниво, правителството се ориентира към
набор от "основни" материали, които всички общини ще трябва да рециклират.
В. Може ли да поставя номера/името на дома си върху контейнера?
О. Да, направете го. Препоръчваме Ви да маркирате вашите контейнери с името/
номера на дома Ви, тъй като това ще предотврати контейнерът Ви да бъде взет по
погрешка от някой друг.
В. Ще бъдат ли включени общите зони за контейнери в разделното събиране на
хартия и картон?
О. Работим по намирането на най-правилното решение за контейнерите, съхранявани
в общите части и се ангажираме да работим съвместно с живущите/хазяите, за да
стигнем до възможно най-доброто решение занапред. Ползвателите на контейнери в
общите части, ще бъдат държани в течение за напредъка.

