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Прессъобщение - 809/09/2020 

Северен Рейн-Вестфалия продължава 

действието на Наредбата за защита от 

коронавируса: Разпоредби за коледните 

базари и предписания за частните тържества 

Министерството на труда, здравето и социалната политика 
съобщава: 

Федералното правителство реши да продължи наредбите относно 

коронавируса до 31 октомври 2020 г. включително. Промените и 

допълненията се отнасят за коледните базари, както и за частните 

тържества. Разпоредбите за коледните базари са отразени в 

отделно приложение към Наредбата за защита от коронавируса, 

като по този начин се създава правна сигурност. Частните 

тържества по специални поводи (напр. сватбени тържества) извън 

дома с повече от 50 участващи лица трябва предварително да се 

регистрират при регулаторния орган на местната администрация. 

Здравният министър Карл-Йозеф Лауман: “Случаите на заразяване 

през последните дни показаха, че именно частните тържества 

оказват значително влияние на развитието на инфекцията. Не 

искаме да бъдем изправени пред решението да забраним напълно 

подобни тържества. Ето защо трябва да гарантираме, че и в тези 

случаи се спазват правилата. Данните за контакт са важният 

елемент за предотвратяване на по-нататъшното разпространение 

на инфекцията и прекъсване на верижното заразяване.” 

“За тържества между стените на собствения дом се прилага 

върховният принцип за защита на основното право на личен живот”, 

казва Лауман и продължава: “Но аз призовавам настоятелно за 

следното: Продължавайте да се отнасяте сериозно към 
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коронавируса, спазвайте правилата за хигиена и дистанция, пазете 

себе си и другите! Колкото по-внимателно се държи всеки един 

човек, толкова по-голям е ефектът за обществото. Месеците през 

есента и зимата ще ни изправят пред специални предизвикателства 

в борбата с пандемията от коронавируса.” 
 

 



 Разпоредбите за коледни базари 

Добре обмислената концепция за защита, хигиена и достъп, която 

отчита съответните местни характеристики, е определяща за 

успешното провеждане на коледните базари по време на 

инфекцията от коронавируса. На коледните базари също са 

разрешени маси за правостоящи с точно указани места, ако площта 

е отделена от пътеките и улиците. От този момент се прилага 

подобна разпоредба и в сферата на гастрономията. 

Освен това магазините трябва да могат да бъдат отворени в 

няколко неделни дни по време на коледните празници и 

непосредствено след тях. Това дава възможност да се 

предотврати опасността от инфекцията, да се нормализира 

търговската дейност в събота и да се избегнат тълпите в 

централните части на градовете. 

Разпоредбите за частни тържества 

Частните тържества по специални поводи (например сватбени 

тържества) извън дома трябва да се регистрират минимум три 

работни дни предварително при регулаторния орган на местната 

администрация, ако очакваните присъстващи са най-малко 50 

души. Освен това трябва да бъде посочено лице, което да отговаря 

за тържеството. За събитието трябва да се води списък на гостите 

и да се актуализира по време на тържеството.  Важното в тази 

връзка е, че регулаторните органи не извършват процедура за 

издаване на разрешение, а се прави само регистрация. Това 

позволява на общинските органи да са информирани какви 

тържества се провеждат в съответната община и при необходимост 

да проверят дали се спазват разпоредбите на Наредбата за защита 

от коронавируса. Без промяна важи правилото, че такива 

тържества са ограничени до максимум 150 участници. За тържества 

в началото на октомври по отношение на срока на регистрацията се 

прилага принципът за защита на доверието. От организаторите 

обаче се изисква да регистрират събитията възможно най-скоро.   



 

В наредбата се прилагат също така споразуменията от решението 

на федералните провинции от 29 септември 2020 г. относно 

горните граници на участващите лица. Това означава следното: 

При 7-дневна заболеваемост повече от 35 случая тържествата в 

публичното пространство са разрешени само с до 50 участващи 

лица. При заболеваемост от 50 случая този брой се намалява на 25 

души. Изключения от тези горни граници на участващите лица 

могат да се допускат в отделни случаи при специални концепции за 

хигиена и защита от инфекции. 

Допълнително федералното правителство и федералните 

провинции решиха да се наказва с глоба предоставянето на 

неверни данни за контакт в списъците за нуждите на 

проследяемостта - в ресторантите например. В Северен Рейн-

Вестфалия с разпоредбата се определя глоба от 250 евро за 

гостите, които предоставят такава невярна информация. За 

случаите, когато тържество извън дома, на което се очакват 

минимум 50 души, не е регистрирано, с разпоредбата се определя 

глоба в размер на 500 евро. 

С клауза за иновации се обръща по-голямо внимание на нови 

видове вентилационни системи в концепциите за хигиена и защита 

от инфекции. Ако документирани и съответно сертифицирани 

технически иновации правят ненужни някои други предпазни 

мерки, Министерството на труда, здравето и социалната политика 

може да разреши изключения от Наредбата за защита от 

коронавируса. 

 
Това прессъобщение е достъпно и на www.land.nrw  
 
Общо указание за защита на личните данни 


