
Всеки път, когато оставяте опаковка или 
вестник за рециклиране, това е началото на 
нещо голямо. 

Старата капачка на бутилката може да бъде 
превърната в нова ламарина за каросерии на 
автомобили. Празна опаковка прах за пране 
може да се превърне например в нова кутия 
за обувки. Вчерашният вестник може да стане 
утрешнo заглавиe. Природните суровини се 
използват отново и се пести много енергия. По 
този начин всички ние помагаме за създаването 
на по-добър свят, в който да живеем.

РЕЦИКЛИРАНЕ

ОТГОВОРНОСТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РЕЦИКЛИРАЩИ СТАНЦИИ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Всички опаковки и вестници, които са събрани, се вземат за рециклиране, 
за да станат нови опаковки или нови продукти. Пластмасовите опаковки 
могат да станат начален материал например за измиващи четки, саксии за 
растения и найлонови торбички. Опаковките от стъкло и хартия обикновено 
се превръщат в повече опаковки. Металните опаковки могат да станат 
подсилващи пръти, а старите вестници могат отново да станат кухненска 
хартия или вестник.

В Швеция имаме правило, наречено отговорност на производителя. Това 
означава, че компаниите, които произвеждат или продават опаковки 
и вестници, са отговорни за събирането и рециклирането на своите 
продукти. Във Förpacknings - och Tidningsinsamlingen, FTI, ние работим 
от името на тези компании. Желаем да Ви улесним при рециклирането, 
като в същото време максимално увеличим екологичните ползи от 
рециклирането. Но имаме нужда от Вашата помощ, за да успеем в това.

FTI е отговорна за всички станции за рециклиране без обслужващ 
персонал в Швеция. Те са местата, където трябва да занесете вестниците 
и опаковките от пластмаса, хартия, метал и стъкло за рециклиране. Ако 
живеете в жилищен блок с комунален пункт за рециклиране, трябва да 
занесете опаковките и вестниците си там. 

На www.ftiab.se/ Намерете станция за рециклиране можете да намерите 
най-близката станция за рециклиране и да проверите кога е изпразнена 
и почистена. Можете също така да намерите ръководства за сортиране, 
видеоклипове за рециклиране, съвети и консултация, както и информация 
за нашата организация тук.

Ако имате въпроси относно рециклирането на вестници и опаковки, моля, 
свържете се с нас чрез kontakt@ftiab.se или ни се обадете на  
0200 88 03 11, За въпроси относно обемисти отпадъци, компостиране, 
електрически отпадъци или други проблеми с отпадъците, моля, свържете 
се с местните власти или прочетете повече на www.sopor.nu,

КОГАТО ВСИЧКИ РЕЦИКЛИРАМЕ, 
ВСИЧКИ ПЕЧЕЛИМ

Bulgariska



Сортиране още

За да имаме възможност да рециклираме възможно най-много отпадъци, се нуждаем от Вашата помощ. 
Опаковката трябва да бъде напълно празна и донякъде суха. Ако имате опаковка, изработена от повече от 
един материал, трябва да я сортирате като материал, който според вас тежи най-много. Благодарим Ви!

Например: тенекиени кутии, празни кутии за спрей, епруветки, капачки за бутилки, капаци и празни 
кутии за боя. 

Сгънете навътре острите капаци на металните кутии. Оставете капачката/запушалката върху 
тубичките. 

Тенекиените кутии, съдържащи боя или остатъци от лепило, трябва да бъдат класифицирани 
като опасни отпадъци. Скрап, водопроводни части, тигани и други продукти, които не 
са опаковки, трябва да бъдат сортирани като обемисти или битови отпадъци. Кутиите за 
многократно ползване трябва да бъдат върнати в магазин, за да бъде възстановена сумата, 
която сте заплатили за тях.

МЕТАЛНА ОПАКОВКА

Например: оцветени или прозрачни стъклени бутилки и буркани.   

Отстранете капачките, капаците и тапите и сортирайте според съответния материал. 
Сортирайте цветните и прозрачните стъклени опаковки в правилния контейнер.   

Бутилките за многократно ползване трябва да бъдат върнати в магазин, за да бъде 
възстановена сумата, която сте заплатили за тях. Скрап, керамика и други продукти, които 
не са опаковки, трябва да бъдат сортирани като обемисти или битови отпадъци. Обикновено 
електрическите крушки и лампите трябва да се занасят в центровете за рециклиране с 
персонал, назначен от местната власт. 

СТЪКЛЕНА ОПАКОВКА

Например: опаковки за макаронени изделия, картонени опаковки за мляко и сок, хартиени 
торбички, кутии за обувки, тръби от тоалетни ролки и картонени кутии. 

Сплескайте и сгънете на две. Поставете малките опаковки в по-големите опаковки, за да 
спестите място. 

Пликовете трябва да бъдат сортирани като битови отпадъци или горими отпадъци. Вестници, 
рекламни листовки и други подобни трябва да бъдат оставени в контейнера за вестници. 

ХАРТИЕНА ОПАКОВКА

Например: бутилки, консерви, найлонови торбички, опаковки за многократно зареждане, 
пластмасови тръбички, опаковки от чипс и полистирол. 

Отстранете запушалките и капаците. Изпразнете чантата си с различните видове 
пластмасови опаковки в отделните контейнери за всеки вид. Това улеснява по-късните етапи 
на рециклиране.

Пластмасовите продукти, различни от опаковки, трябва да бъдат сортирани като обемисти или 
битови отпадъци, например мебели и играчки. Бутилките за многократно ползване трябва да 
бъдат върнати в магазин, за да бъде възстановена сумата, която сте заплатили за тях. 

ПЛАСТМАСОВА ОПАКОВКА

Например: ежедневни и седмични вестници, списания, каталози, рекламни флаери, дневници и 
хартия за писане/рисуване. 

Премахнете пластмасовите опаковъчни и рекламни стикери.  

Пликовете и подшитите книги трябва да бъдат сортирани като битови отпадъци или горими 
отпадъци. Хартиените торби, картонените опаковки и други подобни трябва да бъдат 
оставени в контейнера за хартиени опаковки.

ВЕСТНИЦИ


