
ЦЕЛ НА ИГРАТА
Сливите са най-ценният ресурс на Земята, а 
единственият начин да бъдат спечелени, е чрез 
размяна на отпадъци от сметището. Целта на 
играта е със стратегия и съобразителност да 
съберете най-много сливи в края на играта.

НАЧАЛНА ПОДРЕДБА
Постави пред всеки играч по 1 контейнер от 
цвят с лице нагоре. Общо по 4 на играч.

Формирай сметище, като разпръснеш всички 
карти със сив гръб с лице надолу. 

Останалите карти със сливи постави вляво с 
лице надолу, като формираш тесте.

Първи започва играчът, който последно е 
консумирал нещо направено от сливи.

На твоя ход
1. СОРТИРАШ
Избери 2 карти от сметището и ги обърни с 
лице нагоре, така че да са видими за останалите 
играчи. Вземи 1 за себе си, а другата върни 
обратно с лице надолу.

а) Ако вземеш отпадък, го сортирай в правилния 
контейнер пред себе си. б) Специалните карти 
се поставят встрани до теб с лице нагоре.

2. ДЕЙСТВАШ
Ако имаш специални карти, може да ги 
изиграеш или да ги запазиш за следващ ход.

3. РАЗМЕНЯШ

Вземи от пазара избраната карта със сливи и я 
постави встрани до теб, а нужните отпадъци за 
размяната постави в тестето с използвани карти.

За да вземеш тези 3 сливи от пазара, трябва да 
размениш 2 органични отпадъка и 1 стъклен.

Край на играта
Играта приключва, когато всички карти от пазара 
са разменени или играчите не могат да направят 
повече действия, за да спечелят повече сливи.

ЗАПОМНИ
Може да направиш играта по-достъпна за 
най-малките, като премахнеш всички или 
част от специалните карти.

Няма лимит на отпадъците, които може да 
поставиш в контейнерите пред себе си.

Комбинирай действия на различни специални 
карти, които могат да ти помогнат да 
спечелиш повече сливи.

Може да размениш повече от една карта 
със сливи от пазара на твоя ход, ако имаш 
нужните отпадъци.

Не може да промениш реда на стъпките, 
които трябва да направиш на твоя ход.

Може да изиграеш колкото искаш специални 
карти на хода ти.

За край на хода ти възстанови разменените 
карти със сливи от пазара с нови от тестето.

Не разбърквай сметището и не затрупвай 
върнатите отпадъци, така че да са трудно 
достъпни за останалите играчи.

Подобно на стъклото и пластмасата, 
повето метали могат да бъдат 

рециклирани неогранин брой пъти.

20 карти с 
контейнери

СЪДЪРЖАНИЕ

15 карти със 
сливи

21 специални 
карти

48 карти с 
отпадъци
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Вдясно ще се поставят използваните отпадъци 
и специални карти с лице нагоре.
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Един лист рециклирана хартия 
изисква 25-45% по-малко енергия от 
лист направен от първична дървесна.

Тонове банани всяка година отиват 
на боклука само защото са получили 

малки кафяви петна.

Разграждането на органичните 
материали става с участието на  

много микроорганизми.

1 стъклена бутилка спестява енергия 

за захранването на 100W крушка в 

продължение на 4 часа.

Подобно на стъклото и пластмасата, 

повето метали могат да бъдат 

рециклирани неогранин брой пъти.

Найлоновите торбички, които се 
изхвърлят в моретата, убиват над 1 
милион морски обитатели годишно.

а) б)

СПЕЦИАЛНИ
КАРТИ

Тонове банани всяка година отиват 
на боклука само защото са получили 

малки кафяви петна.

Разграждането на органичните 
материали става с участието на  

много микроорганизми.
Подобно на стъклото и пластмасата, 

повето метали могат да бъдат 
рециклирани неогранин брой пъти.
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Формирай пазар, като откриеш 4 карти със 
сливи и ги постави над сметището.

От другата страна на правилата ще намериш 
 информация за различните видове карти.
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Нели
5+4+3 = 12 сливи
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Сашо
6+1+5 = 12 сливи

Може да размениш сортираните отпадъците за 
сливи от пазара, ако имаш достатъчно събрани.
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Запомняйки местата на картите, които се 
обръщат от сметището, може да спечелиш 
повече сливи.

Играта се играе по часовниковата стрелка.

Гледай видео
как се играе

nastola.bg/slivi

Играта печели Сашо, защото има карта със 
стойност 6, а най-високата на Нели е 5.

Всеки играч брои сливите пред себе си и играчът 
с най-много сливи печели играта.

При равенство печели играчът, който е разменил 
карти с по-висока стойност на сливите.



ОСНОВНИ КАРТИ

Всеки играч освен теб трябва 
да върне 1 отпадък по свой 
избор в сметището, ако има в 
контейнера си.

Запазвайки картите пред 
себе си, в края на играта 
печелиш по 1 допълнителна 
слива за всяка карта.

Избери 2 карти от 
сметището и ги вземи за 
себе си.

Използвай като отпадък по 
твой избор, спрямо цветовете 
и символите върху картата.

Например: Може да използваш 
картата като пластмаса 
или стъкло в зависимост от 
твоите нужди.

Вземи 1 отпадък от играч, 
съотвестващ на цветове и 
символите на твоята карта.

БЪРКОТИЯ   3x

СЛИВКА   3x

ОТПАДЪЦИ   52x

Отпадъците съотвестват 
на контейнерите, като 
всеки вид е обозначен със 
специален символ и цвят. В 
долната част на картите са 
добавени интересните факти 
за рециклирането, които не 
влияят пряко на играта.

СЛИВИ   15x

В горната част на картите са 
отбелязани стойностите на 
сливите (точките), а отдолу е 
„цената“, тоест колко и какви 
отпадъци са нужни, за да
бъдат разменени от пазара.
Картите са със стойност 
между 2 и 6 сливи.

Разграждането на органичните 
материали става с участието на  

много микроорганизми.
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ПО ИЗБОР   6х

Контейнери   20x

Включени са 4 вида 
контейнери: за стъкло, 
пластмаса, хартия и 
органични отпадъци, 
като играчите поставят 
отпадъците върху или под 
тях.

СПЕЦИАЛНИ КАРТИ

БОНУС   3x

МАГНИТ 3х

ЗА ИГРАТА
Играта се издава от NASTOLA Games и е дело на Мирослав Гаригов. 
„Сливи за Смет“ цели да популяризира сортирането и рециклирането 
на отпадъци като да го представи по един вълнуващ и забавен начин.

Размени 1 свой отпадък за 
отпадък на друг играч по 
твой избор.

РАЗМЯНА   3x
?
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GAMES

nastola.games
pishi@nastola.bg

nastola.bg

Например: Може да вземеш 
хартия или пластмаса от 
играч по твой избор.

Може да вземеш карта „ПО ИЗБОР“ само 
ако съвпадат и двата цвята на твоята карта!
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