Указания за празниците
Някои дейности, които са неразделна част от ежедневието, са забранени през празничните и
неделни дни. По долу описаният преглед може да послужи, като ръководство за това, кое е
забранено и кое не е.
Указания за всички празници и неделни почивни дни.
По време на църковната служба между 06:00 и 11:00 часа обществени и частни мероприятия
от всякакво естество, като цяло са забранени.
Забраната не важи за празника на 3-ти Октомври, ако той се падне в делничен ден и за
профсъюзните мероприятия на 1 Май.
Основно е забранено да се работи през почивните и празничните дни.Има и изключения, които
се основават на закона за Празниците и неделната почивка на Северен Райн-Вестфалия (Feiertagsgesetz NRW).
Примери за позволени и забранени трудови дейности:
Вид трудова дейност

Позволена

Забранена

Автомивка в бензиностанция

X

Преместване на жилище

X

Централа за посредничество между
собствениците на коли и желаещи да
пътуват. (Mitfahrzentralen)

X

Соларно студио

X

Фитнес център

X

Сауна

X

Непрофесионална дейност по частна
градинска собственост

X

Допълнително са въведени и генерални изключения на работната забрана. Следните
дейности са позволени:
n Дейност на обществени и частни фирми за транспорт,
n бензиностанции,
n система за проследяване на превозни средства,
n неотложни действия за предотвратяване на бедствени и аварийни ситуации.
n Дейности за предотвратяване на щети по частна собственост и
предотвратяване на здравословни наранявания и злополуки.
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Специални указания за определени празници
По време на някои празници и годишнини, към указанията за празниците и неделната почивка, е въведена допълнителна
забрана и за следните трудови дейности и мероприятия:
Допълнителна забрана

Вси Светии, Голяма
задушница
(05:00 часа –
18:00 часа)
Бъдни вечер
(16:00 часа –
24:00 часа)

Ден в памет на
загиналите през
двете Световни
войни
(05:00 часа –
13:00 часа)

Разпети петък
(00:00 часа –
06:00 часа в събота)

Пазари, базари, изложби с търговски цел и
подобни мероприятия

X

X

X
(пазар на едро до
03:00 часа)

Спортни и подобни мероприятия
включително и конни надбягвания и
прогноза на постиженията

X

X

X

Циркови представления

X

X

X

Народни празненства

X

X

X

Дейност на паркове и градини за прекарване
на свободно време, при организирани
танцови изпълнения или други артистични
програми

X

X

X

Дейност на казина, игрални зали и подобни

X

X

X

Приемане на залози в букмейкърски
пунктове и др.подобни с комерсиални цели

X

X

X

Музикални и други забавни представления
във всякакъв вид гостилници, ресторанти и
заведения

X

X

X

Всички обществени забавни, развлекателни
и танцови мероприятия

X

(до 18:00 часа)
X
(до 18:00 часа)

X
(танци на Велики
четвъртък от 18:00
часа)

Всички частни развлекателни мероприятия и
тържества организирани извън домовете

X

Прожекции на филми в деня на Разпети
петък, чието съдържание противоречи на
нормите и изискванията на Министерството
на културата

X

Мероприятия, тържества, театрални
и музикални представления, филмови
прожекции и лекции от всякакъв вид - дори и
тези със сериозен характер

X
06:00 часа – 11:00
часа)

Внимание:
Ако планирате мероприятия и / или изисквате допълнителна информация по тази тема, моля, да се обърнете директно
към Службата за социално интегриране – г-жа С.Бенкен (Amt für soziale Integration - NN, тел.: 17-6778) или към Службата
по реда – г-жа Б. Тамошу (Ordnungsamt-Frau Bettina Tamoschus, тел.: 17-7213).

