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1. Въведение 

 

 Докладът за определяне на състава и оценката на количеството отпадъци в 

община Княжевац, Р. Сърбия за четирите сезона е част от проекта за 

трансгранично сътрудничество по програма ИНТЕРРЕГ ИПП България Сърбия. В 

съответствие е с договора на публично комунално предприятие (ПКП) Стандарт,   

Княжевац с Катедра "Минерални и рециклиращи технологии", Техническия 

факултет в Бор, Белградския университет. Докладът е реализиран от служителите 

на учебното заведение с активната подкрепата на служителите на компанията и 

членовете на екипа на проекта от град  Княжевац. Екипът изработил доклада е 

както следва: 

1. Проф. Милан Трумич, докторант в Техническия факултет в Бор, 

Белградски университет 

2. Доц. Д-р Мая Трумич, Технически факултет в Бор, Белградски университет 

3. Братислав Миличич - член на екипа по проекта 

4. Иван Светозаревич - член на екипа по проекта 

5. Мира Никодиевич – ръководител на извозването на отпадъците, градински 

и тъжни обредни услуги 

 Съществуват различни методи, които се използват за определяне на 

количеството и състава на отпадъците, особено при отчитане на по-малки 

изменения. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци и е необходимо да 

се избере този, който е най-подходящ за дадените условия. Методологията, която 

ще бъде използвана в този проект се основава на съображенията и анализите на 

методологиите и опита в държавите-членки на ЕС и в Сърбия, и е в съответствие 

със Закона за управление на отпадъците ("Официален новинар" № 36 / 2009, 

88/2010 и 14/2016) и Правилника за методологията за събиране на данни за състава 

и количеството на битовите отпадъци на територията на местното самоуправление 

("Официален новинар" № 61/2010 ). 

 

 2. Основна информация за община Княжевац 

 

Община Княжевац се намира в източната част на Сърбия до границата с 

Република България и е част от Тимошки регион, като тя е нейната най-южната 

община. Според статистическите данни от 2011 г. общината обхваща площ от 1 202 

км2 и е четвъртата по големина община в Република Сърбия. По-голямата част от 

община Княжевац е планинска зона. Общината има 31 491 жители, 18 404 от които 

живеят в град Княжевац (Преброяване 2011), който е административен, 

икономически и културен център. Според преброяването през 2011 г. броят на 
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домакинствата в общината е 11 572, а средният брой членове на едно домакинство 

е 2,7. Средната гъстота на населението е 26 жители на км2, което я определя като 

по-слабо населена община. Индексът на населението за цялата община е само  

84,7 за периода 2011/2001. Освен град Княжевац, община Княжевац включва 85 

села с 13 087 жители:  Река (1), Алдинак (16), Балановац (242), Балдинак (19), Балта 

Бериловац (133), Бански Орешац (66), Поток (165), Бериновац (120), Божиновац 

(17), Булиновац (174), Бучи (256), Валевац (214), Васил (596), Видовац (23), Вина 

(293) Влашко Поле (114), Врътовац (143), Габровница (3), Глоговац (66), Горна 

Каменица (258), Горна Соколова (19), Горне Зуниече (420) (333), Дежановак (15), 

Донка Каменица (229), Доня Соколовица (86), Донжи Зуниче (374), Дърник (7), 

Дреновац (98), Зоруновац (107), Зубетинац (110), Иново (59), Яковац (241), Яловик 

извор (111), Яния (23), Йелашница (133), Каличина (224), Калън (87), Кандалица  

(25), Кожели (96), Крента (67), Лепена (95), Локова (42), Манджанак (70), 

Милковавац (86), Миничево (779), Мучибаба (62) (272), Ошлиане (156), Папратна 

(5), Петруша (62), Подвис (261), Понор (66), Поткрание  (72), Причевац (25), Равна, 

Раджицевац (29), Ригосте (266), Ресушеник (0), Свърлийска Топла (79), Скробица 

(104), Слатина (90), Станцияц (53), Старо Корито 3), Търговище (1855), Търновац 

(165), Кустича (166), Цървене (140), Цръни Връх (91), Шабановац (13), Шести Габар 

(88), Щипина Щръбац (153), Шуман Топла (49). Данните са взети от 

Статистическата служба на Република Сърбия (Преброяване през 2011 г.).  

Най-високата точка на територията на общината е връх Миджур в Стара 

планина с височина 2 169 м. Той е и най-високият връх в Сърбия. Най-ниската точка 

е на височина 176 м над морското равнище и се намира на територията на гр. 

Княжевац.  Град Княжевац се намира в устието на Тъговския Тимок и Сърлиджики 

Тимок, които заедно образуват Бели Тимок.  Климатът е умерен и континентален. 

Най-горещият месец е м. Юли със средна температура - 21,30 С, а най-студения е 

Януари със средна температура - -0,8 C. Средният валеж е 590,8 мм / м2. През 

годината в общината има средно 306 слънчеви дни и 30 снежни дни. 

Община Княжевац е свързана с околните градове и общини с пътна мрежа  с 

обща дължина от 491 км, като 83% от тях принадлежат към категорията на 

съвременните автомобилни пътища. (Източник: Статистическият офис на 

Република Сърбия, 2015 г.). Основните пътища обаче са само 3 км, регионалните 

пътища са 185 км, а местните пътища - 266 км, така че местните пътища заемат 

55% от общите пътища. Поради преобладаващото континентално разположение,  

гр. Княжевац е известен като район на плодовете и лозята. Още по бремето на 

Римската империя в този район са се отглеждали лозя.  Днес в региона се 

отглеждат най-много лозови масиви, вишни, сливи и къпини.  

Градът е известен  предимно със своята машинна, мебелна, текстилна, 

хранително-вкусова, кожена и обувна промишленост. В община Княжевац работят 

следните производствени предприятия: Хранително-вкусова промишленост - ПК 

"Джервин", ПП "Венера", "Десинг", обувна промишленост - "Подвис", "Шуком", "Еко 

Стар", "Сърбина", "Релакс", облекло -  "Деца и Бебета", "Лантекс", "Азаро", "Бранка 

Динич", мебелна промишленост "Лантекс", "Азаро" ", дървообработваща 
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промишленост - "СКС Плюс". Нивото на заетост на населението намалява. 

Частният сектор заема  преобладаващо място и роля в структурата на общината. 

Около 80% от земеделската земя е частна собственост.  Кетърингът и туризма, 

които са свързани със структурата на заетостта и генерирането на национален 

доход, съставляват  1,6%  от общия национален доход. 

 Град Княжевац притежава значителни предимства и качества в развитието 

на инфраструктурата. Той има достатъчно здравословна и качествена питейна 

вода. Организираното водоснабдяване от системата ПКП се осигурява  в града и в 

15 села. Другите населени места имат свои собствени системи за водоснабдяване. 

Княжевац е един от малкото градове, които имат отделна система за събиране на 

отпадъчни води, но липсва капацитет за тяхното  пречистване и те се изливат 

директно в река Тимок. 

Градът е много добре осветен. Нуждите от електроснабдяване на града са 

задоволени напълно. Общината е основател на 3 ПКП: ПУ Дирекция за развитие, 

градско планиране и строителство на общината, ПКП Стандарт за водоснабдяване, 

канализация и пречистване на отпадъчни води, управление на твърди отпадъци и 

пазара на земеделските производители и ПКП Топлана за градската отоплителна 

система. Има 3 основни училища с 23 съоръжения, едно поправително начално 

училище за млади престъпници, едно основно музикално училище и две средни 

училища (гимназия и техническо училище). Има също така и общежитие за ученици 

от средните училища, където са настанени 50 студенти.  

Центърът за туризъм и отдих  Бабин Зъб в Стара планина, намиращ на около 

50-60 км. от гр. Княжевац и  гр. Рогошка Баня, разположен на брега на Сврълишки 

Тимок, между село Ригоша и мините Тресибаба и Подвис, има голямо значение за 

туристическата индустрия. Здравните грижи се предоставят от здравния център, 

който има  медицински бази в селата Миничево и Кална. В общината има около 30 

селски клиники и болница, която има четири отделения (детско, хирургия, 

гинекология и вътрешна медицина). Откритият олимпийски плувен басейн 

"Банжица" се намира на 5 километра от гр. Княжевац, на югозапад от р. Тимок на 

десния бряг на Сврълийски Тимок и е снабден с термална вода от минералния 

извор на Рогошка Баня. 

ПКП Стандарт Княжевац функционира като компания за комунални услуги от 

1970 г. Една от основните дейности на компанията е събирането и 

транспортирането на отпадъци от територията на община Княжевац. ПКП Стандарт 

предоставя услуги за събиране на отпадъци за хората в Княжевац и 40 села на 

територията на община Княжевац, както и за търговските дружества в общината. 

Отпадъците се събират от домакинства, магазини, заведения за хранене и  бизнес  

обекти, улици, индустриални обекти, обществените зони на града, от институции 

работещи с органични материали и други. Отпадъците се унищожават и депонират 

веднъж седмично съгласно седмичния план за събиране на отпадъците за всички 

жители, обслужвани от фирмата за събиране на отпадъци.  ПКП Стандарт работи 

пет дни в седмицата и 260 дни в годината. Събирането и изхвърлянето на 
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отпадъците се извършва в 40 от общо 85-те  села на общината. Те се събират 

веднъж седмично в събирателни пунктове, където има  120 контейнера с обем 1,1 

m3. 

 Отпадъците се събират в 40 контейнера от 1,1 м 3 и се изхвърлят веднъж 

седмично от природен парк "Стара планина", особено от хотела и ски курорта, а по 

време на пиковите сезони два пъти седмично. ПКП Стандарт има 2 камиона за 

събиране на отпадъци,  4 контейнеровоза, 1 комбиниран камион - контейнеровоз, 

който може да събира отпадъци от индивидуалните жилищни чрез 80-литров 

контейнери и може да изпразва контейнери с обем 1.1м3 и 5м3. ПКП Стандарт има  

и 1 мулти-обработваща машина за събиране и обезвреждане на отпадъци.  По 

време на пиковите сезони, отпадъците от природният парк "Стара планина" и 

специално от хотела и ски курорта, се събират и  изхвърлят два пъти седмично  в 

40 контейнера с обем 1,1 м3.  

Отпадъците се депонират на неурегулираните площадки на града, 

разположени в близост до бреговете на р. Бели Тимок.  

 За съжаление  има и много нерегламентирани сметища, които се използват 

за изхвърляне на различни видове отпадъци. Проектът за саниране и затваряне на 

основното сметище в гр. Княжевац бе направен през 2006 г., но до момента не е 

изпълнен. 

Компанията има общо 137 служители, 22 от които се занимават с 

управлението на отпадъците, а именно тяхното  събиране и транспортиране: 

 1 Ръководител, 1 Мениджър, 2 Работници на депо, 13 работници, които 

ежедневно събират и транспортират отпадъци  и 2 работници за PVH пакетиране. 

Членовете на фамилни и колективни градски домакинства са снабдени с 

необходимия брой и вид контейнери (80 литрови контейнери и 1,1 м3 или  5 м3  

контейнери). 

В община Княжевац освен събиране на битовите отпадъци се извършва и  

събиране на PVC опаковки. Където е нужно, до контейнерите за отпадъци  са 

поставени и контейнери за PVC опаковки. През 2015 г. бяха събрани и предадени 

11,20 тона PVC опаковки, през 2016 г. - 7,36 тона  и през 2017 г - 8,20 тона. Пазарът 

на вторични суровини в община Княжевац не е развит. Няма механизми за 

икономически и други стимули за използването на отпадъчни материали. Няма 

разделяне на отпадъците на мястото на тяхното образуване нито от ПКП Стандарт, 

нито от частния сектор. Няма изградена и разработена система за обучение и 

повишаване на осведомеността за управление на отпадъците. 

Градското сметище в гр. Княжевац се намира на около 1 км от центъра на 

града и  това е  недопустимо, защото е в непосредствена близост до града. Депото 

има почти квадратна форма с площ от над 3 хектара. 

Проектът за претоварващата станция е в процес на изпълнение. Община 

Княжевац принадлежи към Тимошки регион и следователно е включена в проекта 
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за  Регионално депо за отпадъци в Халово. Имайки в предвид факта, че 

капацитетът на площадката за  отпадъци в град Княжевац е запълнен, и че 

регионалното депо в Халово все още не е готово, в най-кратки срокове и след 

изграждането на претоварна станция, ПКП Стандарт Княжевац ще бъде принудено 

да транспортира отпадъците до едно от най-близките депа в гр. Ниш или гр. Пирот. 

 

3. Определяне на състава и количеството на битовите отпадъци на 

територията на община Княжевац 

 

 Методологията се състои от два етапа. Първия етап е да се направи оценка 

на генерираните количества битови отпадъци в община Княжевац, като се измерва 

количеството на битовите отпадъци в рамките на седемдневен период преди 

тяхното депониране в депото. Втората фаза е вземане на проби и анализиране на 

морфологичния състав на отпадъците в съответствие с определения каталог за 

класификация на отпадъците. 

 Преди самия анализ, трябва да се осигури работна сила и оборудване. 

Трябва да се обърне специално внимание на безопасността и защитата на 

работниците по време на работата. За целите на сортирането и анализа на 

морфологичния състав на отпадъците са достатъчни 1 анализатор и 1 инженер, 

който отговаря за контрола на самия процес, и трима работници. Работниците са 

длъжни да носят защитни костюми, ботуши и ръкавици. Оборудването, необходимо 

за сортирането включва: 

 1. Скала за измерване 

 2. Кошчета за отпадъци (маркирани по типове отпадъци, определени в 

каталога за отпадъците). 

 3. Сито (с отвори от 20 мм за по-лесно и по-бързо сортиране и разделяне на 

по-големи отпадъци,  като по този начин се получава разделяне на така наречените 

"фини елементи", които са по-малки от 20 мм. и най-често са под формата на почва 

и прах). 

 4. Спомагателни инструменти (лопати, метли, гребла, найлон, ножици, 

режещи остриета и др.).  

 Когато се осигурят всички условия и цялото необходимо оборудване, може 

да започне вземането на проби, т.е. сортирането и определянето на 

морфологичната структура на отпадъците, като краен етап на целия процес. 

Сортирането на отпадъците се извършва ръчно, като всеки контейнер или тип 

отпадък се измерва отделно и резултатите се записват в таблицата. 
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 3.1. Измерване на генерираните количества отпадъци в община 

 Княжевац за периода 18-22 септември 2017 г. (летен период) 

 

 Първата стъпка е да се измери количеството битовите отпадъци, генерирани 

през периода 18-22 септември 2017 г. Най-напред беше измерено теглото на 

камионите за събиране на  отпадъците, преди те да напуснат съоръжението и да 

съберат отпадъците. 

 След това се измерват същите камиони, докато извършват обичайните си 

маршрути при събирането на отпадъците и последно измерване когато са пълни 

(брутно тегло). За всички измервания се използва Скалата за колелата в 

селскостопанското предприятие "Джервин". Както вече беше споменато, 

измерванията бяха направени в рамките на една седмица, тъй като компания за 

комунални услуги ПКП Стандарт Княжевац предоставя услуги за обезвреждане на 

отпадъците за всяко домакинство в общината за този конкретен период. 

 За периода от 18 септември до 22 септември от домакинствата в община 

Княжевац, включени в системата за събиране  на ПКП Стандарт, бяха събрани 110 

тона отпадъци. Подробностите са представени в таблица 1 и в Фигури 1-4.  

 Таблица 1. Данни за количеството генерирани битови отпадъци, измерени 

през периода от 18 септември до 22 септември 2017 г. 

 

Пореден 

номер 
Превозно средство 

Нето тегло на 

отпадъците, тон 

1 
Товарен камион (регистрационен номер 
KŽ 004-ZŠ)  

27,48 

2 
Товарен камион (регистрационен номер 
KŽ 004-DŠ) 

27,30 

3 
Товарен камион (регистрационен номер 
KŽ 007-XB) 

29,86 

4 
Товарен камион с повдигач 
(регистрационен номер KŽ 001-MN) 

25,14 

 ОБЩО: 109,78 

 

 Като се има предвид, че броя на живущите, обхванати от услугата е 27 004, 

получените данни за образуването на отпадъци на глава от населението на община 

Княжевац на ден са 0.58 кг / жител на ден. 
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Фигура 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-ZŠ) 

 

 Фигура 2. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 
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 Фигура 3. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 007-XB) 

 

 Фигура 4. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с товарен камион 

(регистрационен номер KŽ 007-XB) 
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 3.2. Определяне на морфологичната структура на битовите отпадъци в 

 община Княжевац 

  

 Втората част от методологията е определянето на морфологичната 

структура на битовите отпадъци в община Княжевац. Летният анализ на 

морфологичния състав на отпадъците е направен на 19 септември 2017 г. от 

следните сектори: 

• Градска зона - индивидуални жилища 

• Градска зона - колективни жилища и търговска зона 

• Селски райони в община Княжевац 

 Пробата от отпадъци от индивидуален тип жилища, използвани за 

сортиране, е взета от улица д-р Савич, а пробата от отпадъци за сортиране от 

колективен тип жилища е взета от улица Бранко Радичевич. Що се отнася до 

селската зона, пробата е взета от село Горние Жунице. 

 Контейнерите бяха транспортирани до съоръжение, принадлежащо към 

предприятието ПКП Стандарт от гр. Княжевац, където беше извършен анализът. За 

осъществяването на процеса на сортиране на отпадъците беше използвано 

следното оборудване: 

• Сито с отвори 20 мм за по-лесно и бързо сортиране и отделяне на по-големи 

отпадъци. 

• 85 литрови контейнери, обозначени с вида отпадъци, в които отпадъците се 

изхвърлят за сортиране по вид и размери. 

• Скала за измерване на количеството отпадъци по вид според определения 

каталог. 
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 Фигура 5. Използване на оборудване по време на процеса на сортиране и 

измерване на отпадъците. 

 Таблица 2 и Фигури 6, 7 и 8 подробно резултатите от морфологичния състав 

на отпадъците от жилищните сектори през летния период. 

 Таблица 2. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства: 

Категория отпадък 
СЕКТОРИ НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
град % 

Колективни - град % 
Селски 

% 

Хранителни 
отпадъци 

36,92 65,09 43,12 

Хартия и картон 12,31 2,37 9,17 

Пластмаси 10,77 11,83 11,01 

Текстилни 13,85 3,55 12,84 

Гумени 1,54 3,55 0,92 

Кожа 0 0 1,84 

Градински отпадъци 10,77 0,59 6,42 

Дърво 0,31 1,78 0 

Стъкло 0 1,78 2,75 

Метал 6,15 3,55 2,75 

Инертни материали 1,54 0,59 0 

Опасни отпадъци 0,46 0,59 3,67 

Остатъци 5,38 4,73 5,51 

ОБЩО: 100,00 100,00 100,00 
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 Фигура 6. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от индивидуални жилища - град   

 

 Фигура 7. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от колективни жилища - град   
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 Фигура 8. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от селски район    

 Таблица 3 и Фигура 9 показват резултатите от морфологичната структура на 

отпадъците, изчислен за цялата община Княжевац през летния период.   

 Таблица 3. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

Категория отпадък Процент на компонентите   % 

Хранителни 
отпадъци 

50,05 

Хартия и картон 7,32 

Пластмаси 11,23 

Текстилни 9,28 

Гумени 2,20 

Кожа 0,49 

Градински отпадъци 5,37 

Дърво 1,22 

Стъкло 1,46 

Метал 4,15 

Инертни материали 0,73 

Опасни отпадъци 1,37 

Остатъци 5,13 

ОБЩО: 100,00 
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 Фигура 9. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

 При анализа на получените резултати, може да се забележи увеличение на 

текстилни отпадъци в сектора на индивидуалните жилища в града и селските 

райони, където по-голямото количество отпадъци е под формата на бебешки 

пелени. Беше логично да се очаква по-малкото количество градински отпадъци и 

по-голямото количество хранителни отпадъци в сектора на колективните жилища 

на града, но по-малкото количество отпадъци от опаковки, главно хартия и картон, 

вероятно е резултат от разделно събиране на този вид отпадъци. 

 Ако се наблюдава морфологичната структура за цялата община Княжевац, 

може да се каже, че най-доминиращата категория отпадъци е общия вид органични 

отпадъци с дял от 55.42%, включващо дела на градинските отпадъци 5.37% и други 

биоразградими отпадъци –  50.05%, наблюдавани поотделно. 

 Трябва да се отбележи, че в община Княжевац има разделно събиране и 

отделяне на опаковъчен материал за PVC, организирано от ПКП Стандарт 

Княжевац. Има и две частни компании, които имат лиценз и се занимават предимно 

с събирането на отпадъци от опаковки. Тези количества не са известни, но със 

сигурност биха повлияли в известна степен на някои компоненти на отпадъците. 
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 4. Данни за състава и количеството на битовите отпадъци на 

 територията на община Княжевац през есенния период 

  Методологията се състои от две фази. Първата фаза е да се направи оценка 

на генерираните количества битови отпадъци в община Княжевац, като се измерва 

тяхното количеството в рамките на седемдневен срок преди тяхното депониране в 

депото. Втората фаза е вземане на проби и анализ на морфологичния състав на 

отпадъците в съответствие с определения каталог за класификация на отпадъците. 

 

 4.1. Измерване на генерираните количества отпадъци в община 

 Княжевац в периода от 6 до 10 ноември 2017 г. (есенния период) 

 

 Първата фаза е да се измери масата на битовите отпадъци, генерирани от 

6-10 ноември 2017 г. Най- напред беше измерено теглото на камионите, които 

събираха отпадъци в общината,  преди те да напуснат  съоръжението и  да съберат 

боклука. 

 След това същите камиони се измерват докато извършват обичайните си 

маршрути, и накрая когато са пълни (брутно тегло). За всички измервания се 

използва Скалата за колелата в селскостопанското предприятие "Джервин". Както 

вече беше споменато, бяха направени измервания в рамките на една седмица, тъй 

като ПКП Стандарт Княжевац предоставя услуги за обезвреждане на отпадъци за 

всяко домакинство в общината за този конкретен период. 

 В периода от 6 ноември до 10 ноември бяха събрани 128 тона отпадъци от 

домакинствата в община Княжевац, принадлежащи към системата за събиране от 

ПКП Стандарт. 

 Подробностите са представени в таблица 4 и в Фигури 10-13. 

 Таблица 4. Данни за количеството генерирани битови отпадъци, измерени в 

периода от 6 ноември до 10 ноември 2017 г: 

Пореден 

номер 
Превозно средство 

Нето тегло на 

отпадъците, тон 

1 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 004-ZŠ)  15,98 

2 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 10,22 

3 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 007-XB) 26,76 

4 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 013-ŠE) 31,80 

5 
Товарен камион с повдигач (регистрационен номер 
KŽ 001-MN) 

21,16 

6 
Товарен камион с повдигач (регистрационен номер 
KŽ 013-JU) 

21,98 

 ОБЩО: 127,90 
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 Фигура 10. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-ZŠ) 

 

 Фигура 11. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 
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 Фигура 12. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 013-ŠE) 

 

 Фигура 13. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с камион- 

контейнеровоз (регистрационен номер KŽ 001-MN) 
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 Като се има предвид, че броят на населението, обхванато от услугата, е 

27004, получените данни за образуването на отпадъци на глава от населението на 

община Княжевац на ден са 0.68 кг / жител на ден. 

 

 4.2.  Определяне на морфологичната структура на битовите отпадъци в 

 община Княжевац  

 

 Втората част от методологията е определянето на морфологичния състав на 

битовите отпадъци в община Княжевац. Есенният анализ на морфологичния състав 

на отпадъците беше извършен на 6 ноември 2017 г. от следните сектори: 

• Градска зона – индивидуални жилища 

• Градска зона - колективни жилища и търговска зона 

• Селски райони в община Княжевац 

 Проба от отпадъци от индивидуален тип жилища, използвани за сортиране, 

беше взета от улица Кара Душа, а проба от отпадъци за сортиране от колективен 

тип жилища беше взета от улица Бранко Радичевич. Що се отнася до селската зона, 

пробата беше взета от село Търговище. 

 Контейнерите бяха транспортирани до съоръжение, принадлежащо към ПКП 

Стандарт от гр. Княжевац, където беше извършен анализът. За осъществяването 

на сортирането на отпадъците беше използвана следното оборудване: 

• Сито с отвори 20 мм за по-лесно и бързо сортиране и отделяне на по-големи 

отпадъци. 

 • 85 литра отпадъчни кошчета, обозначени с категорията отпадъци, в които 

отпадъците са били обезвредени за сортиране по категории и измервания. 

• Скала за измерване на количеството отпадъци по категории според 

определения каталог. 
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 Фигура 14. Използване на оборудване по време на процеса на сортиране и 

измерване на отпадъците 

 Таблица 5 и Фигури 15, 16 и 17 подробно резултатите от морфологичния 

състав на отпадъците от жилищните сектори за есенния период. 

 Таблица 5. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства: 

Категория отпадък 

СЕКТОРИ НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
град % 

Колективни - град 
% 

Селски 
% 

Хранителни отпадъци 32,20 66,67 34,71 

Хартия и картон 5,08 8,13 13,22 

Пластмаси 25,42 17,89 18,18 

Текстилни 13,56 3,25 16,53 

Гумени 0,17 0 0,17 

Кожа 0 0 0 

Градински отпадъци 11,86 0,90 8,26 

Дърво 0 0 0,33 

Стъкло 0,51 0,49 1,32 

Метал 0,34 0,16 0,66 

Инертни материали 0 0 0 

Опасни отпадъци 0,68 0,65 0,83 

Остатъци 10,17 (50% пепел) 1,30 (50% пепел) 5,79 (85% пепел) 

ОБЩО: 100,00 100,00 100,00 
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 Фигура 15. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от индивидуални жилища в града  

 

 Фигура 16. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от колективни жилища в града  
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 Фигура 17. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от селски район    

 Таблица 6 и Фигура 18 показват резултатите от морфологичния състав на 

отпадъците, изчислен за цялата община Княжевац през есенния период. 

 Таблица 6. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

Категория отпадък Процент на компонентите   % 

Хранителни 
отпадъци 

44,75 

Хартия и картон 8,84 

Пластмаси 20,44 

Текстилни 11,05 

Гумени 0,11 

Кожа 0 

Градински отпадъци 7,13 

Дърво 0,11 

Стъкло 0,77 

Метал 0,39 

Инертни материали 0 

Опасни отпадъци 0,72 

Остатъци 5,69 (62% пепел) 

ОБЩО: 100,00 

 

34,71

13,2218,18

16,53

0,17
0 8,26

0,33

1,32

0,66

0

0,83

5,79

Хранителни отпадъци

Хартия и картон

Пластмаси

Текстилни

Гумени

Кожа

Градински отпадъци

Дърво

Стъкло

Метал

Инертни материали

Опасни отпадъци

Остатъци



Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-

ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г. 

 

 Фигура 18. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

  От анализа на получените резултати се забелязва повишение на текстилните 

отпадъци в сектора с индивидуални жилища в града и селските жилищни райони, 

където по-голямото количество отпадъци са бебешки пелени. Увеличеното 

количество градински отпадъци в секторите на индивидуални жилища в града и в 

селските райони е резултат от увеличеното количество дървени стърготини и 

остатъци от дървесина, поради подготовката за отоплителния период през зимата, 

както и от изсъхналите / окапали листа. В сравнение с летния период, повече 

отпадъци от опаковки, предимно пластмасови, се наблюдава вероятно в резултат 

на намаленото разделно събиране на този вид отпадъци. По-специално, трябва да 

се отбележи много голямото количество на хранителни отпадъци в градския 

жилищен сектор, което достига 66.5%. 

 Ако се наблюдава морфологичният състав за цялата община Княжевац, 

може да се каже, че подобно на летния период, преобладаващата категория 

отпадъци,  е общото количество отпадъци от органичен вид с дял от 51.88%, т.е. с 

7.13% дял на градински отпадъци и  44.75% други биоразградими отпадъци,  

наблюдавани поотделно. 

 

 5. Данни за състава и количеството на битовите отпадъци на 

 територията на община Княжевац през зимния период 

 

 Методологията се състои от две фази. Първата фаза е да се направи оценка 

на генерираните количества битови отпадъци в община Княжевац, като се измерва 
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тяхното количеството в рамките на седемдневен срок преди депонирането им в 

депото. Втората фаза е вземане на проби и анализ на морфологичния състав на 

отпадъците в съответствие с каталога за класификация на отпадъците. 

 

 5.1. Измерване на генерираните количества отпадъци в община 

 Княжевац в периода от 5 до 9 март 2018 г. (зимен период) 

 

 Първата  фаза е да се измери масата на битовите отпадъци, образувани в 

периода 5-9 март 2018 г. Най-напред беше  измерено теглото на камионите, които 

събират отпадъци на територията на община Княжевац преди напускане на 

съоръжението и събиране на отпадъците. 

 След това те се измерват докато извършват обичайните си маршрути и 

последно когато вече са пълни (брутно тегло).  За всички измервания се използва 

Скалата за колелата в селскостопанско предприятие "Джверин".  Както вече беше 

споменато, измервания бяха направени в рамките на една седмица, тъй като 

предприятието за комунални услуги ПКП Стандарт от гр. Княжевац предоставя 

услуги за изхвърляне на отпадъци за всяко домакинство в общината точно за този 

период. 

 През периода от 5-ти март до 9-ти март, от домакинствата в рамките на 

община Княжевац, принадлежащи на системата за събиране на обществената 

фирма за комунални услуги ПКП Стандарт са събрани 124.5 тона отпадъци. 

Подробностите са представени на Таблица 7 и на Фигури 19-22. 

 Таблица 7. Данни за количеството генерирани битови отпадъци, измерени в 

периода от 5 март до 9 март 2018 г: 

 

Пореден 

номер 
Превозно средство 

Нето тегло на 

отпадъците, тон 

1 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 004-ZŠ)  30,32 

2 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 29,76 

3 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 007-XB) 33,24 

4 
Товарен камион с повдигач (регистрационен номер 

KŽ 001-MN) 
31,18 

 ОБЩО: 124,50 
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 Фигура 19. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-ZŠ)  

 

 Фигура 20. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 
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 Фигура 21. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 007-XB)  

 

 Фигура 22. Събиране и транспортиране на битови отпадъци контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 001-MN)  
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 Като се има предвид, че броят на живущите, обхванати от услугата е 27004, 

получените данни за образуването на отпадъци на жител на община Княжевац на 

ден са 0.66 кг / жител на ден. 

 

 5.2. Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в 

 община Княжевац 

 

 Втората фаза от методологията е определянето на морфологичния състав 

на битовите отпадъци в община Княжевац. Зимният анализ на морфологичния 

състав на отпадъците е извършен на 9 март 2018 г. от следните сектори: 

 • Градска зона - индивидуални жилища 

 • Градска зона - колективни жилища и търговска зона 

 • Селски райони в община Княжевац 

 Проба от отпадъци от индивидуален тип жилища, използвани за сортиране, 

е взета от улица Войводе Путника, а проба от отпадъци за сортиране от колективен 

вид жилища е взета от улица Бранко Радичевич. Що се отнася до селската зона, 

извадката е взета от село Търговище. 

 Контейнерите бяха транспортирани до съоръжение, принадлежащо на ПКП 

Стандарт Княжевац, където беше извършен анализът. За сортирането на 

отпадъците беше използвано следното оборудване: 

 • Сито с отвори 20 мм за по-лесно и бързо сортиране и отделяне на по-големи 

отпадъци 

 • 85 литрови кошчета за отпадъци, обозначени с категорията отпадъци в 

които отпадъците са били обезвредени за сортиране по категории и размери. 

 • Скала за измерване на количеството отпадъци по категории според 

определения каталог 
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 Фигура 23. Използване на оборудване по време на процеса на сортиране и 

измерване на отпадъците 

 Таблица 8 и Фигури 24, 25 и 26 подробно резултатите от морфологичния 

състав на отпадъците от жилищните сектори за зимния период. 

 Таблица 8. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства: 

Категория отпадък 
СЕКТОРИ НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
град % 

Колективни - град 
% 

Селски 
% 

Хранителни отпадъци 44,50 51,41 23,16 

Хартия и картон 11,71 7,71 4,09 

Пластмаси 12,88 20,57 12,26 

Текстилни 4,68 7,71 13,62 

Гумени 0,12 0 0 

Кожа 0 0 0 

Градински отпадъци 0,7 0 0,54 

Дърво 0 0 1,36 

Стъкло 0,23 3,86 2,72 

Метал 0,59 2,57 4,09 

Инертни материали 0 0 0 

Опасни отпадъци 1,17 1,03 0 

Остатъци 23,42 (80% пепел) 5,14 (смес) 38,15 (85% пепел) 

ОБЩО: 100,00 100,00 100,00 
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 Фигура 24. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от индивидуални жилища в града   

 

 Фигура 25. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от колективните жилища в града   
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 Фигура 26. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства – домакинства от колективните жилища в града   

 Таблица 9 и Фигура 27 подробно резултатите от морфологичния състав на 

отпадъците от жилищните сектори през зимния период. 

 Таблица 9. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

Категория отпадък Процент на компонентите   % 

Хранителни 
отпадъци 

37,94 

Хартия и картон 8,09 

Пластмаси 14,16 

Текстилни 8,60 

Гумени 0,05 

Кожа 0 

Градински отпадъци 0,51 

Дърво 0,51 

Стъкло 1,87 

Метал 2,28 

Инертни материали 0 

Опасни отпадъци 0,71 

Остатъци 25,29 (80% пепел) 

ОБЩО: 100,00 
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 Фигура 27. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

 Чрез анализа на получените резултати може да се види увеличаването на 

типа отпадъци от тип "остатъци" в сектора на индивидуалните жилища в града с 

23.42%, и селският жилищен сектор - с 38.15%, където по-голямото количество 

отпадъци е от пепел. Интересно е да се отбележи, много малкото е количество 

градински отпадъци и в трите жилищни сектора, което е характерно за зимния 

период. В колективния жилищен сектор на града беше отбелязано по-голямо 

количество отпадъци от опаковки, най-вече пластмасови – 20.57%, спрямо летния 

период, когато то беше 11.83%. Това вероятно е в резултат на намаленото 

разделно събиране на този вид отпадъци, дължащо се на зимните условия. През 

зимния период също има изключително голямо количество хранителни отпадъци в 

колективния жилищен сектор на града – 51.41%, което е с 15% по-малко в 

сравнение с летния и есенния период. 

 Ако се наблюдава морфологичният състав за цялата община Княжевац за 

зимния период, може да се каже, че най-доминиращата категория отпадъци са 

хранителните отпадъци с дял от 37,94%, което представлява 7% спад от есенния 

период, и 12% намаление от летния период. Делът на градинските отпадъци е само 

0.51%, което е характерно за зимния период и 12% намаление от летния период. 

Делът на градинските отпадъци е само 0.51%, което е характерно за зимния 

период. Следва да се отбележи увеличението на типа отпадъци "остатъци", което 

се е увеличило от 5% през летния и есенния период, до 25% през зимния период. 

Най-голямата част от този вид отпадъци (80%) се заема от пепелта. 
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 6. Данни за състава и количеството на битовите отпадъци на 

 територията на община Княжевац през пролетния период 

 

 Методологията се състои от две фази. Първата фаза е да се направи оценка 

на генерираните количества битови отпадъци в община Княжевац, като се измерва 

количеството на битовите отпадъци в рамките на седемдневен срок преди тяхното 

депониране в депото. Втората стъпка е вземане на проби и анализ на 

морфологичния състав на отпадъците в съответствие с определения каталог за 

класификация на отпадъците. 

 

 6.1. Измерване на генерираните количества отпадъци в община 

 Княжевац в периода 26-30 март 2018 г. (пролетен период) 

 

 Първата фаза е да се измери масата на битовите отпадъци, генерирани от 

26-30 март 2018 г. Най-напред беше измерено теглото на камионите, които събират 

отпадъци на територията на община Княжевац преди напускане на съоръжението. 

 След това те се измерват, докато извършват обичайните си маршрути и 

накрая когато те са пълни (брутно тегло). За всички измервания се използва 

Скалата за колелата в селскостопанското предприятие "Джверин". Както вече беше 

споменато, измервания бяха направени в рамките на една седмица, тъй като ПКП 

Стандарт Княжевац предоставя услуги за изхвърляне на отпадъци за всяко 

домакинство в общината точно за този период. 

 В периода от 26 март до 30 март бяха събрани 110.6 тона отпадъци от дома-

кинствата в община Княжевац, принадлежащи към системата за събиране на 

обществената компания ПКП  Стандарт. Подробностите са представени в таблица 

10 и на Фигури 28-31. 

 Таблица 10. Данни за количеството генерирани битови отпадъци, измерени 

в периода от 26 март до 30 март 2018 г: 

 

Пореден 

номер 
Превозно средство 

Нето тегло на 

отпадъците, тон 

1 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 004-ZŠ)  26,10 

2 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 27,17 

3 Товарен камион (регистрационен номер KŽ 007-XB) 29,40 

4 
Товарен камион с повдигач (регистрационен номер KŽ 001-
MN) 

27,96 

 ОБЩО: 110,63 
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 Фигура 28. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-ZŠ) 

 

 Фигура 29. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с контейнеровоз 

(регистрационен номер KŽ 004-DŠ) 
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 Фигура 30. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с Товарен 

камион (регистрационен номер KŽ 007-XB) 

 

 Фигура 31. Събиране и транспортиране на битови отпадъци с Товарен 

камион (регистрационен номер KŽ 001-MN) 
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 Като се има предвид, че броят на живущите, обхванати от услугата е 27004, 

получените данни за образуването на отпадъци на човек на ден, от община 

Княжевац са 0.585 кг / жител на ден. 

 

 6.2. Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в 

община Княжевац 

 

 Втората фаза от методологията е определянето на морфологичния състав 

на битовите отпадъци в община Княжевац. Пролетният анализ на морфологичния 

състав на отпадъците е направен на 29 март 2018 г. от следните сектори: 

 • Градска зона - индивидуални жилища 

 • Градска зона - колективни жилища и търговска зона 

 • Селски райони в община Княжевац 

 Проба от отпадъци от индивидуален тип жилища, използвани за сортиране, 

е взета от ул. "Светозара Марковица", а проба от отпадъци за сортиране от 

колективен вид жилища е взета от ул. "Бригада 9". Що се отнася до селската зона, 

извадката е взета от село Доние Зунице. 

 Контейнерите бяха транспортирани до съоръжение, принадлежащо към ПКП 

Стандарт Княжевац, където беше извършен анализът. За извършването на 

сортирането на отпадъците се използва следното оборудване: 

 • Сито с отвори 20 мм за по-лесно и по-бързо сортиране и отделяне на по-

големи отпадъци. 

 • 85 литрови отпадъчни кошчета, обозначени с категорията отпадъци, в които 

отпадъците са били поставени за сортиране по категории и размери. 

 • Скала за измерване на количеството отпадъци по категории според 

определения каталог. 
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 Фигура 32. Използване на оборудване по време на процеса на сортиране и 

измерване на отпадъците 

 Таблица 11 и Фигури 33, 34 и 35 показват подробно резултатите от 

морфологичния състав на отпадъците от жилищните сектори за пролетния период. 

 Таблица 11. Процент на различните категории отпадъци по сектори на 

домакинства: 

Категория отпадък 

СЕКТОРИ НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
град % 

Колективни - град 
% 

Селски 
% 

Хранителни отпадъци 33,38 44,84 24,62 

Хартия и картон 7,26 6,73 2,34 

Пластмаси 7,26 20,18 5,86 

Текстилни 17,42 4,48 2,34 

Гумени 0 0,67 0 

Кожа 0 0 0 

Градински отпадъци 17,42 0,67 34,00 

Дърво 0 0 0 

Стъкло 0,44 4,48 0,59 

Метал 4,35 2,24 1,76 

Инертни материали 2,90 4,48 0 

Опасни отпадъци 0,87 2,24 0,35 

Остатъци 8,71 (80% пепел) 6,73 (смес) 28,14 (85% пепел) 

ОБЩО: 100,00 100,00 100,00 
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  Фигура 33. Процент на различните категории отпадъци за сектор жилища – 

индивидуални жилища в града 

 

 Фигура 34. Процент на различните категории отпадъци за сектор жилища – 

колективни жилища в града 
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 Фигура 35. Процент на различните категории отпадъци за сектор жилища – 

жилища в селски райони 

 Таблица 12 и Фигура 36 показват резултатите от морфологичния състав на 

отпадъците, изчислен за цялата община Княжевац през пролетния период. 

 Таблица 12. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

Категория отпадък Процент на 
компонентите   % 

Хранителни 
отпадъци 

32,19 

Хартия и картон 5,03 

Пластмаси 9,56 

Текстилни 8,05 

Гумени 0,15 

Кожа 0,50 

Градински отпадъци 20,77 

Дърво 0 

Стъкло 1,41 

Метал 2,77 

Инертни материали 2,01 

Опасни отпадъци 0,96 

Остатъци 16,60 (76% пепел) 

ОБЩО: 100,00 
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 Фигура 36. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

 Чрез анализа на получените резултати може да се види увеличаването на 

вида отпадъци “остатъци“ при индивидуалните жилища в градовете – 8.71% и в 

селския сектор 28.14%, където по-голямото количество отпадъци е от пепел. 

Интересно е да се отбележи увеличаването на градинските отпадъците, което 

възлиза на 17.42% в градския индивидуален жилищен сектор и 34% в селския 

сектор, което е в резултат на увеличаването на работата в  градината. Подобно на 

зимния период се отбелязва по-голямо количество пластмасови отпадъци от 

опаковки с 20.18%, в колективния градски жилищния сектор спрямо летния период, 

когато той е бил 11.83%, вероятно в резултат на намалено разделно събиране на 

този вид отпадъци. В трите жилищни сектора имаше и големи количества 

хранителни отпадъци. 

 Ако се наблюдава морфологичният състав за цялата община Княжевац за 

пролетния период, може да се каже, че най-доминиращата категория отпадъци са 

общите органични отпадъци с дял от 52.96%. Делът на градинските отпадъци е 

20.77%, което представлява увеличение от 15% в сравнение с летния и есенния 

период и с 20% в сравнение със зимния период. Делът на хранителните отпадъци 

е 32.19%, което е спад от 6% от зимния период,  13% от есенния период и 18% от 

летния период. 
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 7. Данни за състава и количеството на битовите отпадъци на 

територията на община Княжевац за всички периоди 

 

 Таблица 13 показва количеството на събраните отпадъци в община 

Княжевац за четирите периода и общо за цялата година. Посочва се и средното 

количество отпадъци в килограми на глава от населението за ден и година. 

 Таблица 13. Данни за количеството генерирани битови отпадъци в община 

Княжевац 

Период 
Генерирани 

отпадъци, тон/ 
година 

Генерирани отпадъци на 
глава от населението 

кг/човек за 
ден 

кг/човек за 
година 

Лято 1431,1 0,581 212,0 

Есен 1667,3 0,677 247,1 

Зима 1622,9 0,659 240,5 

Пролет 1442,1 0,585 213,5 

 6163,4 0,625 228,1 

 

 Общото количество генерирани битови отпадъци в община Княжевац 

възлиза на 6163.4 тона годишно. Сравнявайки тези данни с данните от 2010 г., 

когато общото количество отпадъци възлиза на 5800 тона, има леко увеличение на 

количеството отпадъци. Въз основа на резултатите от измерванията може да се 

види, че населението на община Княжевац генерира средно 0.625 кг отпадъци на 

ден (228.1 кг / год.), което е значително под средното количество  за населението 

на Република Сърбия, което генерира 0.87 кг битови отпадъци на ден (318 кг / год.).  

 Таблица 14 и Фигури 37, 38 и 39 подробно резултатите от морфологичния 

състав на отпадъците от жилищните сектори за четирите периода. 

 Таблица 14. Процент на различните категории отпадъци според сектора на 

домакинствата: 

Категория отпадък 
СЕКТОРИ НА ДОМАКИНСТВА 

Индивидуални - 
град % 

Колективни - град 
% 

Селски 
% 

Хранителни отпадъци 37,37 59,26 30,14 

Хартия и картон 9,34 5,66 6,58 

Пластмаси 13,65 16,56 11,33 

Текстилни 11,86 4,36 10,60 

Гумени 0,43 1,44 0,22 

Кожа 0,00 0,44 0,37 

Градински отпадъци 9,56 0,74 13,85 

Дърво 0,07 0,65 0,44 

Стъкло 0,29 2,31 1,75 

Метал 2,77 2,22 2,34 
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Инертни материали 1,08 1,09 0,00 

Опасни отпадъци 0,83 1,00 1,02 

Остатъци 12,76 4,27 21,37 

ОБЩО: 100,00 100,00 100,00 

 

 

 Фигура 37. Процент на различните категории отпадъци за сектор жилища – 

индивидуални жилища в града 

 

 Фигура 38. Процент на различните категории отпадъци за сектор жилища – 

колективни жилища в града 
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 Фигура 39. Процент на различните категории отпадъци за сектор жилища – 

жилища в селски райони 

 Таблица 15 и Фигура 40 показват резултатите от морфологичния състав на 

отпадъците, изчислен за цялата община Княжевац за четирите периода. 

 Таблица 15. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

Категория отпадък Процент на 
компонентите   % 

Хранителни 
отпадъци 

41,27 

Хартия и картон 7,29 

Пластмаси 13,69 

Текстилни 9,21 

Гумени 0,65 

Кожа 0,26 

Градински отпадъци 8,47 

Дърво 0,37 

Стъкло 1,39 

Метал 2,46 

Инертни материали 0,70 

Опасни отпадъци 0,95 

Остатъци 13,28 

ОБЩО: 100,00 
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 Фигура 40. Средна морфологична структура на отпадъците за община 

Княжевац 

 Анализирайки получените резултати за четирите периода, може да се 

отбележи, че хранителните отпадъци имат най-висок процент и в трите жилищни 

сектора, в сектора на колективните жилища г града достига до 59.26%, 

индивидуалния жилищен сектор в града -37.37 %, а в селският сектор – 30.14%. 

Увеличеното количество остатъчни отпадъци (пепел) от такива от градината в 

индивидуалния жилищен сектор на града и селските райони в сравнение с 

колективния жилищен сектор на града е логично, поради работата в градината и 

индивидуалното отопление. 

 Ако се наблюдава морфологичният състав за цялата община Княжевац за 

четирите периоди, най-доминиращата категория отпадъци е общото количество 

органични отпадъци с дял от 49.74%, което е на средното ниво за Република 

Сърбия. Делът на отпадъците от градината е 8.47%, а делът на хранителните 

отпадъци е 41.27%. Общият размер на пластмасовите отпадъци е 13.69%, което не 

е малко, като се има в предвид разделеното събиране на PVC опаковки, и че през 

2017 г. са събрани и продадени 8.2 тона пластмасови отпадъци. Процентът хартия 

и картон (7.29%) е малко по-нисък от средния за Република Сърбия (13.57%). За 

по-малкото количество отпадъци, предимно от картон, хартия и кутии определено 

е допринесло съществуването на индивидуални колектори за рециклиране. По-

големите количества отпадъци (пепел) от "остатъчни" – 13.28% са резултат от 

отоплението през зимните месеци. По-високият процент на текстилните отпадъци 

(9.21%) се дължи на по-големите количества памперси за еднократна употреба. 
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8. Заключителни бележки  

 

 

 Въз основа на резултатите от анализа на количеството и състава на битовите 

отпадъци в община Княжевац може да се заключи: 

 • В община Княжевац се генерират средно 0.625 кг битови отпадъци дневно, 

което е значително под средното за населението на Република Сърбия, което 

генерира 0.87 кг битови отпадъци на ден. 

 • Средният морфологичен състав за цялата община Княжевац е на нивото на 

средния морфологичен състав за цялата Република Сърбия. 

 • Делът на биоразградимите отпадъци от около 50% показва възможността и 

обосновката за въвеждането на третиране на този вид отпадъци в следващия 

период. 

 • Количеството отпадъчни материали подлежащи на рециклиране  (хартия, 

пластмаса, метал и стъкло) е около 25%, което не е незначително предвид факта, 

че част от рециклираните материали се класифицират отделно и не се регистрират, 

като се отчита морфологичният състав на битовите отпадъци. 

 • При анализиране на морфологичния състав на битовите отпадъци по 

сектори и средните количества и за трите сектора, са наблюдавани почти 

идентични данни във всички записи за сектора на индивидуалните жилища на града 

и средните стойности. Това наблюдение е много интересно от гледна точка на един 

бърз анализ на състава на отпадъците чрез вземане на проби и анализ на отпадъци 

само от индивидуалния жилищен сектор на града, което също представлява 

морфологичния състав на цялата община Княжевац. 

 Въз основа на анализа на състава на отпадъците се стига до заключението, 

че трябва да се направи пилотен проект за въвеждане на Системата за изхвърляне 

на отпадъците "Два контейнера и торби" съответно за биологични,  рециклируеми 

и други  отпадъци. 


