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Информация за събирачи на отпадъци и рециклируеми материали 
 

За събиране на отпадъци е необходима регистрация за самостоятелна дейност по 
занятие, отнасяща се до събиране на отпадаци. Освен това искаме с настоящето да 
обърнем внимание на законовите разпоредби за отпадъците, които следва да бъдат 
спазвани при професионално събиране на отпадъци. 
 
Задължителна регистрация за събирачи, превозвачи, търговци и посредници на 
отпадъци 

Събирачите, превозвачите, търговците и посредниците на отпадъци трябва да 
регистрират дейността на предприятието си преди да започнат същата в 
компетентната служба по седалище на предприятието съгласно чл. 53 от Закона за 
стопанския кръговрат (“KrWG”). В Хамбург това е Службата за околната среда и 
енергия (“BUE”). Повече информация за това можете да намерите на: 
www.hamburg.de/abfall. 
 

Събиране на битови отпадъци 

Професионалното събиране на битови отпадъци следва допълнително да бъде 
регистрирано в компетентната служба (“BUE”) съгласно чл. 18 от Закона за стопанския 
кръговрат (“KrWG”). Професионално събрани отпадъци трябва да бъдат предадени за 
оползотворяване по реда и безопасно съгласно чл. 17, алинеа 2, № 4 от Закона за 
стопанския кръговрат (“KrWG”). Това следва да бъде доказано пред “BUE” във връзка с 
регистрацията. Повече информация за това можете да намерите на: 
www.hamburg.de/abfall. 
 

Особени разпоредби за стари електрически и елекронни апарати 

Електрически апарати, негодни вече за употреба, са опасни отпадъци въз основа на 
вредните материали, които съдържат и подлежат на разпоредбите на Закона за 
електрическите и електронните апарати (“ElektroG”). Не е позволено тези да бъдат 
събирани по пътя на професионалното събиране съгласно чл. 18 от Закона за 
стопанския кръговрат (“KrWG”) и отстранени (чл. чл. 10 сл. сл. от Закона за 
електрическите и елктронните апарати - “ElektroG”, във връзка с чл. 17, алинеа 2 от 
Закона за стопанския кръговрат - “KrWG”). Повече информация за това можете да 
намерите на: www.hamburg.de/abfall. 
 

Неспазване на разпоредбите 

При неспазване на тези разпоредби, професионалното събиране може да бъде 
забранено. Същото е същевременно и нарушение на реда и може да бъде 
санкционирано с предупредителна или парична глоба. 
 

Предмети, годни за употреба 

Законовите разпоредби за отпадъците не са засегнати доколкото е осигурено, че 
професионалното събиране е ограничено само до доказуеми годни за употреба 
предмети, които са предназначени за повторна употреба. 
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