Телефон: 01205 314200
Ел. поща: recycling@boston.gov.uk
Контакт: Обслужване на клиенти
Уважаеми/а г-не/г-жо
РЕЦИКЛИРАНЕ В ОБЩИНА БОСТЪН
През септември 2019 г. Вашето домакинство беше едно от 3000-те домакинства в
община Бостън, които започнаха пробно събиране на хартия и картон разделно от
останалите рециклируеми отпадъци. От началото на пробния период досега са
рециклирани над 187 тона чиста, суха хартия и картон, а замърсяването в сините Ви
контейнери (нещата, които не можем да рециклираме) е намаляло почти наполовина.
Искаме да Ви благодарим за упорития Ви труд, с който ни помагате да променяме
бъдещето на отпадъците и рециклирането не само в Бостън, но и в цял Линкълншър.
Промени в рециклирането в общината
Считано от април 2021 г. подходът, от който бяхте част, ще се разпростре в цялата
община Бостън.
Молбата ни е Вашето домакинство да продължи да изхвърля хартиените и
картонените си отпадъци в контейнера с лилав капак и да продължите да изхвърляте
в синия контейнер само неща, които подлежат на рециклиране.
Занапред няма да можем да изпразваме контейнерите Ви, ако
поставяте в тях неподходящи отпадъци. Тази стъпка е необходима,
за да гарантираме, че възможно най-голяма част от отпадъците, които
внимателно сте отделили за рециклиране, ще бъдат рециклирани.
Поради това работим много усилено с жителите, за да сме сигурни, че
ще продължите да рециклирате всичко, което можете, по най-простия и
лесен начин. Към това писмо сме приложили нови опростени указания за
това какво да правите с отпадъците си и как да рециклирате у дома –
Правилното нещо в правилния контейнер. Това е информация, която може би вече
сте получили, но тя може да Ви послужи като полезно напомняне.
Към писмото прилагаме и стикер, който върви със синия Ви контейнер за
рециклиране. Моля, запазете този стикер в дома си или го поставете от
вътрешната страна на капака на синия контейнер за рециклиране, за да Ви
напомня да поставяте правилните неща в правилния контейнер, така че да
сме сигурни, че събираме и унищожаваме отпадъците Ви по най-ефективния
начин. Ако поставите нещо различно от посоченото в синия контейнер за
рециклиране, ние няма да изпразним контейнера Ви.
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Към писмото е приложен и нов календар за събиране, с цветови код, който ви показва
датите, на които трябва да се изкарват контейнерите. Подробности за събирането
можете да намерите и на www.mybostonuk.com/waste. Моля, уверете се, че всички
отпадъци са поставени правилно в контейнера Ви и и той е изкаран до бордюра на
тротоара не по-късно от 5.30 часа в деня на събирането.
Заедно трябва да направим всичко по силите си, за да помогнем на околната среда
като намалим количеството отпадъци, които произвеждаме, и оползотворяваме
каквото можем. Ето защо, считано от 26 април, не оставяйте допълнителни отпадъци
за събиране към никой от контейнерите си. Създадена е организация за справяне с
допълнителните отпадъци, а информация можете да намерите на нашия уебсайт
www.mybostonuk.com/waste или на телефон 01205 314200. Отпадъците могат да
бъдат транспортирани и и до Центъра за рециклиране на битови отпадъци на дрес
„Битърн Уей“, Бостън, PE21 7RQ. Можете да запазите ден и час на
www.lincolnshire.gov.uk/clickandtip или на телефон 01522 782070.
Често задавани въпроси
Отговори на често задаваните въпроси можете да намерите на нашия интернет сайт
www.mybostonuk.com/waste.
Мерки срещу Ковид-19
Знаем, че това са безпрецедентни времена поради продължаващата пандемия от
Ковид-19 и затова сме изключително благодарни за подкрепата, която оказвате на
екипите ни през последните седмици. Искаме да Ви уверим, че работим и ще
продължим да работим изключително безопасно, като вземаме всички необходими
мерки за здраве и безопасност и се стремим да осигуряваме постоянна защита на
Вас, жителите, и на нашите екипи.
Събиране на други отпадъци
Уверяваме Ви, че всички останали правила за събиране на отпадъци ще продължат
да важат както обикновено.
Това писмо съдържа много важна информация. За да прегледате копие на
Вашия език, моля посетете www.mybostonuk.com/waste
БЪЛГАРСКИ
Тази брошура съдържа много важна информация. За да прегледате копие на Вашия
език, моля посетете www.mybostonuk.com/waste
PORTUGUESE
Este folheto contém informações muito importantes. Para ver uma cópia no seu idioma,
visite o site www.mybostonuk.com/waste
LATVIAN
Šajā informācijas lapā ir ļoti svarīga informācija. Lai to izlasītu Jūsu dzimtajā valodā, lūdzu,
apmeklējiet vietni www.mybostonuk.com/waste
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ROMANIAN
Această broșură conține informații foarte importante. Pentru a vizualiza o copie în limba
dvs., vă rugăm să vizitați www.mybostonuk.com/waste
LITHUANIAN
Šiame lankstinuke yra labai svarbi informacija. Norėdami susipažinti su jo kopija Jūsų kalba,
apsilankykite tinklalapyje www.mybostonuk.com/waste
RUSSIAN
Эта листовка содержит очень важную информацию. Чтобы ознакомиться с ее копией
на Вашем языке, перейдите по ссылке www.mybostonuk.com/waste
POLISH
Ta ulotka zawiera bardzo ważne informacje. Aby zobaczyć jej treść w swoim języku, proszę
odwiedzić stronę www.mybostonuk.com/waste
Благодарим ви, че помагате на Съвета на община Бостън да рециклира ефективно
отпадъците Ви.
С уважение,

Съветник Ивон Стивънс
Отговорник ресор „Екологични услуги“
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Виктория Бърджис
Заместник директор - Операции
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