
ЧЗВ относно Наредбата за защита от коронавируса от ноември 2020 г. 

 

Каква е целта на по-строгите ограничения? 

Броят на заразените от коронавируса се е увеличил експоненциално през последните 

няколко седмици. По-нататъшен ръст с тази скорост би довел до претоварване на 

здравната система. По-строгите мерки имат за цел да намалят броя на инфекциите, като 

по този начин се осигури постоянен капацитет за обслужване в здравната система и 

пътищата на заразяване отново станат проследими. 

 

Къде се прилага новата Наредба за защита от коронавируса? 

Разпоредбата се прилага задължително за цялото публично пространство. Това са 

всички сфери, които не са под специалната защита на член 13 от конституцията. 

 

Трябва ли да се придържаме към правилата и в частната сфера? 

Непременно, доколкото изобщо е възможно. Всеки, който е в състояние да разбере 

основните правила за защита от инфекция, е длъжен да се държи по такъв начин, че да 

не излага себе си и другите на предотвратими рискове от инфекция. Това включва и 

отговорно поведение в частната сфера. През ноември е важно да се спре бързият растеж 

на броя на инфекциите, за да се предотврати претоварване на здравната система. 

 

Въвеждат ли се нови правила в училищата и детските градини? 

Досега действащите разпоредби в Наредбата за защита от коронавируса остават 

непроменени, по-специално за работата на детските заведения и училищата.   

 

Колко лица могат да се срещат на публично място? 

Принципно важи: в публичното пространство трябва да се спазва минимална дистанция 

от 1,5 метра до всички хора. 

Само в изключителни случаи може да се нарушава това разстояние. Става дума за 

следните изключения: 

 ако се срещат лица от най-много две домакинства, но това изключение се отнася 

за максимално 10 души; 

 за придружаване на непълнолетни лица и хора, които се нуждаят от помощ или 

по причини, свързани с обслужването им; 

 в училища и детски градини, включително при техни мероприятия извън 

сградата на училището/детската градина; 

 за деца на детски площадки на открито; 

 в обществения градски транспорт; 

 при спасителни операции, операции при пожар и полицейски акции; 



 в случай на задължителни срещи при упражняване на професията; 

 между близки роднини на погребения и сключване на граждански брак. 

 

 

Какво разстояние трябва да спазват музикантите? 

Лица, които свирят на духови инструменти или пеят, трябва да спазват малко по-голяма 

минимална дистанция един от друг и от други хора, а именно 2 метра. 

 

Къде трябва да се носят ежедневните маски? 

Досега действащите разпоредби се прилагат без изменение. Основното правило е, че 

ежедневните маски трябва винаги да се носят, когато не може да се спазва минималната 

дистанция. В затворени обществени помещения трябва да се носят маски и при 

спазване на минимална дистанция, ако до тези помещения имат достъп клиенти или 

посетители. В обществения градски транспорт или в училищата и детските градини 

продължават да се прилагат досегашните разпоредби. 

 

Лицата, които не спазват задължението за носене на маска, следва да бъдат отстранени 

от използването на съоръженията или услугите. 

 

Мога ли да продължа да посещавам роднини в стационарни заведения? 

Обитателите на стационарни здравни заведения и домове за възрастни хора могат да 

бъдат посещавани и занапред, ако в заведението има съответни планове за посещения и 

най-вече се спазват насоките и препоръките на института “Роберт Кох”. Местните 

разпоредби не трябва да водят до пълна изолация на жителите. 

 

Има ли ограничения при извънучилищните предложения за обучение? 

Да. Забранени са всички предложения за обучение, които не са свързани с 

образователна или професионална дейност. Това включва по-специално предложения 

за спортни дейности от образователни институции и предложения от музикални 

училища, както и развлекателни дейности за деца и младежи. 

Социални институции или центрове за подпомагане на младежи остават отворени, но за 

максимално 10 души. 

 

Възможни ли са още шофьорските курсове и изпити за шофьорска книжка? 

Да. В превозното средство могат да присъстват само курсисти, инструктори по 

кормуване, кандидат-инструктори, както и изпитващи лица. 

 



Какво се случва с културните институции? 

До 30 ноември 2020 г. са забранени концерти и представления в театри, оперни и 

концертни зали, кина и други обществени или частни (културни) институции. Същото 

се отнася и за работата на музеи, изложби за произведения на изкуството, галерии, 

дворци, замъци, мемориали и подобни институции. Провеждането на репетиции, обаче, 

като част от упражняването на професията, продължава да е разрешено и през този 

период. 

Само автокината могат да работят при спазване на дистанция 1,5 метра между 

превозните средства. 

 

Какво се случва със спортните съоръжения за аматьорски спортове? 

До 30 ноември 2020 г. не се разрешават развлекателни и аматьорски спортове на и във 

всички обществени и частни спортни съоръжения, фитнес зали, плувни басейни и 

други подобни заведения. Прави се изключение само за индивидуалните спортове 

самостоятелно, по двойки или само с хора от собственото домакинство извън 

затворените пространства на спортни съоръжения. Практикуването на отборни и 

контактни спортове временно не е разрешено - дори на открито.  

Разрешени са училищни спортове, практически спортни упражнения като част от 

студентски програми, тренировки във федерални спортни бази за подрастващи в 

Северен Рейн-Вестфалия и в спортните бази за елитни спортисти. 

 

Разрешен ли е професионалният спорт? 

Състезания в професионални лиги, състезания по професионален конен спорт и конни 

надбягвания, както и други професионални спортни дейности са разрешени, ако са 

налице всички условия и по-специално подходящи концепции за защита от инфекции. 

До 30 ноември 2020 г. не се допускат зрителите по време на състезанията. 

Провеждането на тренировки на професионалните спортисти също е разрешено.  

 

Какво се случва с местата за отдих и развлечения? 

До 30 ноември 2020 г. е забранено да работят: 

 плувни и развлекателни басейни, сауни и  термални бани, и подобни 

съоръжения; 

 зоологически градини и паркове, увеселителни паркове, детски кътове и 

подобни заведения за отдих и развлекателни дейности (в помещения и на 

открито); 

 игрални зали, игрални казина, пунктове за приемане на залози и подобни 

заведения; 

 клубове, дискотеки и подобни заведения; 

 публични домове, заведения за проституция и подобни заведения; 

 излети с кораби, файтони, исторически железници и подобни съоръжения. 



 

Има ли ограничения при пазаруването в търговската мрежа (стационарна)? 

Всички стационарни търговски обекти остават отворени. Броят на клиентите, 

присъстващи едновременно в търговските обекти, не може обаче да надвишава един 

човек на десет квадратни метра търговска площ в съответствие с Указа за търговия на 

дребно на Северен Рейн-Вестфалия. 

Това правило важи съответно за търговските помещенията на занаятчии и лица, 

извършващи услуги. 

Търговски панаири, изложения, увеселителни панаири, специални базари и подобни 

събития не са разрешени до 30 ноември 2020 г. 

 

Остават ли разрешени козметичните услуги? 

До 30 ноември 2020 г. са забранени услуги, при които не може да се спазва минимална 

дистанция от 1,5 метра до клиента (по-специално процедури за лице, козметика, салони 

за грижи за ноктите, маникюри, масажи, татуиране и пиърсинг).  

Изключение се прави за: 

 лица, упражняващи професии и практикуващи услуги в здравната система 

(включително физиотерапевти, ерготерапевти, акушерки, логопеди и др., 

специалисти по настройката на слухови апарати, оптици, ортопедични обущари 

и др.); 

 педикюр и фризьорски услуги; 

 занаяти и услуги, необходими за медицински цели; 

 професионален пътнически транспорт в леки автомобили. 

 

Остават ли разрешени мероприятия и събирания? 

До 30 ноември 2020 г. са забранени мероприятия и събирания, които не попадат под 

специалните разпоредби на Наредбата за защита от коронавируса. 

При спазване на условията за съответния случай остават разрешени: 

 събирания съгласно закона за събиранията (напр. демонстрации); 

 мероприятия, които обслужват основните нужди на населението, поддържането 

на обществената безопасност и ред или общото благосъстояние и осигуряване 

(напр. също партийни събрания или кръводаряване); 

 съвещания на предвидени от закона комисии, които не могат да се проведат 

дигитално; 

 погребения; 

 сключване на граждански брак. 

 

Отворени ли са ресторанти и заведения за обществено хранене? 



До 30 ноември 2020 г. е забранена работата на ресторанти, гостилници, закусвални, 

кръчми, кафенета и други заведения за обществено хранене. Столове в предприятия и 

мензи в образователните институции (като училища и университети) могат да работят 

за обслужване на служителите, респ. лицата в образователните институции. Разрешени 

са, обаче, доставките на храна за вкъщи, както и взимането на храна за вкъщи. 

 

 

Разрешени ли са туристически пътувания? 

Не. До 30 ноември 2020 г. са забранени предложения за настаняване с туристическа 

цел, направени след 29 октомври 2020 г. Използването само от оторизираните 

потребители на постоянно наети или притежавани недвижими имоти и на постоянно 

паркирани каравани, кемпери и др. не е туристическа употреба и затова е разрешено.  

 

 

Проверява ли се спазването на правилата и какви са санкциите при нарушения? 

Всички компетентни органи и държавни институции ще прилагат разпоредбите на тази 

наредба решително, последователно и при необходимост с принудителни средства. 

Много от нарушенията са административни нарушения. В тези случаи нарушителите ги 

заплашва парична санкция до 25000 евро. 


