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Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions (FAQ) 

op www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020) 

 

Това е превод от нидерландски на често задавани въпроси (FAQ) на 

www.stad.gent/corona   (версия от 23 март 2020) 

 

Община Гент също променя начина на предлаганите от нея услуги. По този начин искаме заедно с Вас да 

спрем коронавируса. Тези мерки започват на 18 март и приключват засега на 5 април, освен ако не 

съобщим друга дата.   

Не намирате отговор на Вашия въпрос?  Свържете се с нас чрез Gentinfo на имейл gentinfo@stad.gent  

или на телефон 09 210 10 10. 

 

Wat moet je doen als je ziek bent? 

Какво трябва да правите, ако сте болен/на? 
• Имате температура, болки в гърлото, кашлица, задъхване, хрема? Не ходете на лекар, а се 

обадете на личния си лекар по телефона.  

o От понеделник до петък между 8 и 19 ч.:  

▪ Обадете се на личния си лекар.  

▪ Нямате личен лекар? Свържете се с личен лекар в квартала. Тук ще намерите 

списък на всички лични лекари в Гент. 

o От понеделнк до петък между 19 и 8 ч. и през уикенда:   

▪ Обадете се на  1733 

• Личният Ви лекар ще Ви консултира по телефона и ще реши  кое е най-добре във Вашата 

ситуация.  

o Трябва да останете вкъщи под карантина  

ИЛИ 

o Ще получите час за преглед  

• Имате ли други оплаквания, нуждаете ли се от рецепти за лекарства и т.н.? Свързвайте се с 

личния си лекар винаги най-напред по телефона.  

 

De Dienstverlening 

Услуги 

• Служба граждански дела (мерки до 5 април включително)  

o Както с Главния административен център, така и с районните административни 

центрове е най-добре да се свързвате чрез уебстраницата на общината или по 

телефона. 

o Наложително ли е да отидете на място? Вземете си тогава час онлайн или чрез Gentinfo.   

Можете да получите час единствено в понеделник, вторник, сряда и петък предиобед 

между 9 и 12.30 ч.   

o На Гише миграция или в Информационна служба миграция не е възможно да си 

вземете час, нито да влезете  свободно. С гишетата можете да се свържете по телефон 

или имейл.   

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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▪ За Гише миграция (Loket Migratie): 09 266 71 50  и loketmigratie@stad.gent.  

▪ За Информационна служба миграция (Infopunt Migratie): 09 266 71 40 

и  infopuntmigratie@stad.gent. 

o Мобилният районен административен център и районните административни центрове  

Muide-Meulestede и Sint-Kruis-Winkel са затворени. 

o Специфични декларации 

▪ За декларация относно новородено не идвайте на гишето. В родилното 

отделение ще получите необходимите формуляри. Попълнете ги и ги изпратете 

по имейл на  geboorten@stad.gent. Припознаването може да стане и по-късно.   

▪ За декларация относно смъртен случай си вземете обаче час.  

• Бюрата на Обществения център за социални услуги (OCMW) ( мерки до 19 април включително).  
o Имате ли вече досие? Свържете се със социалния си асистент по възможност по 

телефона или чрез имейл.  
o Ако не  успеете  да се свържете по телефон или имейл,  елате в едно от бюрата от 

понеделник до петък между 8.30 и 12.30 ч. и между 13.30 и 17 ч. Бюрата са отворени, но 

работят с ограничен капацитет.   
o Анулираме всички уговорени срещи, както в бюрата през работното им време, така и 

домашните посещения.  Социалните работници ще се свързват с Вас, доколкото е 

възможно, по телефона.  
o Продължаваме да изплащаме социалните помощи. Ще разглеждаме и нови молби за 

социална помощ. 
• Районните административни центрове (мерки до 13 април включително) 

o Единайсетте районни административни центъра  на община Гент са затворени и всички 

дейности са преустановени.   

o Продължаваме обаче да предлагаме услугите си:  

▪ Сътрудници на общината подпомагат уязвими жители в отделните квартали с 

домашни посещения  и телефонни контакти. 

▪ Доставяме топли ястия по домовете.  

• Домовете за възрастни хора (мерки до 19 април включително)  

o Петте дома за възрастни хора в Гент са затворени. Не се допускат посетители с 

изключение на лица, които се грижат за близките си, и доброволци, регистрирани за и 

от съответния дом за възрастни хора.  

• Кварталните центрове (Buurtcentra) и Отворените къщи  (Open Huizen) (до 19 април 

включително) 

o Всички Kвартални центрове и Отворени къщи  са затворени. 

o С Отворената къща за лица със специфични проблеми (Open Inloophuis) в Кварталния 

център в Гентбрюхе (Gentbrugge)  можете да се свържете на телефон 0478 9325 73  от 

понеделник до петък между  8.30 и 12.30 ч. и между 13.30 и 17 ч.  

o Центровете са обаче на разположение за наши партньори, организации, които раздават 

от тук храна. Те спазват всички мерки за безопасност.  

Huwelijken 

Сключване на брак 
• Отложете  сключването на брака си  за по-късна дата. Служба граждански дела ще се свърже с 

Вас по този въпрос.  

• Ако по основателни причини бракът все пак трябва да се сключи, на церемонията имат право да 
присъстват само следните лица: 

o Брачната двойка  
o Двама свидетели  
o 1 фотограф   

И в този случай трябва да спазвате дистанция от 1,5 м един от друг.  

mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
mailto:geboorten@stad.gent
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Begraafplaatsen 

Погребения 

• Погребения се организират, но на тях могат да присъстват най-много 20 души.  

o Погрижете се за достатъчно разстояние между хората. 

o Погрижете се за достатъчно разстояние между присъстващите, погребалните служители 

и представителите на общината. 

• Помените се отменят. 

• Офисът на Westerbegraafplaats е затворен.  

 

 Afval 

 Отпадъци 
• IVAGO събира домакинските отпадъци и неправомерно изхвърляния боклук според постоянния 

си график. Поставяйте домакинските отпадъци, както винаги досега, пред вратата си.  

• Парковете за  pециклиране на отпадъци са затворени.  

 

Geloof 

Вяра 

• Всички молитвени домове (джамии, църкви,... ) са затворени за публика. Разрешават се 

единствено погребални служби в ограничен кръг.    

 

Kinderopvang 

Детски ясли и градини ( за деца до 2,5 години) 
• Дръжте децата си колкото е възможно повече вкъщи. Това е призивът на Националния съвет за 

сигурност.  

• Ако по тази причина детето Ви не посещава детските ясли, детската градина (за деца до 2,5 

години) или детегледачите (onthaalouders), то между 14 март и 5 април не трябва да плащате и 

нe e нужно да използвате резервните си дни (gafdagen). 

• Родители, които трябва да  ходят на работа, особено работещите в жизненоважните сектори и в 

услугите от основно значение , могат да пращат децата си на детски ясли, детски градини (за 

деца до 2,5 години) и детегледачите към община Гент.   

• Имате ли въпроси? Свържете се с  kinderopvang@stad.gent. 

 

Onderwijs    

Образование 
• Дръжте децата си колкото е възможно повече вкъщи. Това е призивът на Националния съвет за 

сигурност.  

• Занятията във всички детски градини (за деца над 2,5 г.), начални и средни училища са 
преустановени. 

• Има занимални за деца, чиито родители трябва да продължат да ходят на работа   
o В здравеопазването,  
o В обществен сектор от основно значение 
o Или за родители, които нямат друга възможност освен да пратят децата си при бабите и 

дядовците им. 
 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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Mobiliteit 

Мобилност  
• Общественият транспорт продължава да се движи. Проверявайте уебстраниците на Dе Lijn и 

NMBS за действащите в момента разписания и предприемайте предвижвания само при 

необходимост. Плащане в кеш не е възможно повече в автобуса, трамвая или в магазините за 

продажба на карти и билети за обществения транспорт. Качвайте се от задна врата.  

• Можете все още да дадете велосипеда си за ремонт в Fietsambassade. Те помагат на 

велосипедисти, които използват колелото си за неотложни предвижвания. Можете да се 

обърнете към тях само след предварително взет час на телефон  09 266 77 00. Пунктовете за 

велосипеди  (Fietspunten) и велосипедното депо (Fietsendepot) са затворени.  

• Безплатните автобуси между Park & Ride Watersportbaan,  Weba/Decathlon и центъра се запазват.  

• Можете да продължите да делите автомобили, велосипеди и скутери с други хора. Това не е 

забранено.  

Lage-emissiezone (LEZ) 

Зона с ниски емисии (LEZ) 

• Община Гент променя правилата за зоната с ниски емисии, считано  от 18 март,  до момента, в 

който федералните власти ще обявят прекратяване на мерките, взети срещу коронавируса. 

Камерите продължават да регистрират превозните средства, които са в нарушение, но глоби не 

се налагат. По този начин община Гент желае да подпомогне  максимално  всички, които се 

ангажират за обгрижването и здравето на другите. 

• Закупили сте дневен пропуск за зона LEZ или разрешително за по-дълъг период, но поради 

мерките срещу коронавируса не пътувате вече до Гент?  Поискайте връщане на парите си чрез 

имейл до lez@stad.gent , като упоменете регистрационния номер или знака на автомобила си и 

датата на дневния пропуск,  или периода на временното разрешително.  Съобщете дали 

желаете връщане на парите или искате да използвате дневния пропуск  или временното 

разрешително по-късно.   

Трябва да анулирате обаче преди  датата на дневния пропуск или началото на временното 

разрешително.  Ако  сте си купили например временно разрешително за влизане в зона LEZ за 

април 2020, трябва да го анулирате най-късно на 31 март 2020. 

• Имате ли въпроси относно зона LEZ?  

o Можете да се обадите на телефон 09 210 10 30  или да поставите въпроса си на 

имейл  lez@stad.gent.  

o Искате ли да дойдете на място? Резервирайте  си предварително час онлайн  

o  

Handel en horeca 

Търговия,  хотелиерство и ресторантьорство 

• Кои търговски обекти остават отворени? 

o Магазини за хранителни стоки (и нощни магазини до 22 ч.) 

o Магазини за храна за домашни любимци  

o Аптеки  

o Магазини за вестници  

o Бензиностнации и доставчици на горива  

o Банки и пощи  

o Обществени перални  

o Автосервизи (само за спешни ремонти)  

• Кои търговски обекти са затворени?    

tel:092667700
mailto:lez@stad.gent
tel:092101030
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o Всички други магазини (от несъществено значение) ( като магазини за дрехи, магазини 

за обувки, автомивки, магазини „Направи си сам“ и магазини за електроуреди) остават 

затворени както през седмицата, така и в събота и неделя.                                                        

o Кафенета и ресторанти  

o Пазари 

o Козметични салони и солариуми  

• В супермаркетите трябва да се съобразявате със следните указания:  

o В магазина се разрешава по 1 човек на  10m². 

o В магазина можете да останете най-много 30 минути.  

o Изчакайте навън, ако е прекалено натоварено.  

o Снабдяването с хранителни стоки и производството им протича нормално. Не трябва да 

се запасявате, а да купувате само каквото Ви е нужно.  

 

Werken en ondernemen 

Работа и предприемачество 

• Вие самият имате ресторант, кафене, друго заведение,...? 

o Трябва да затворите обекта, но между 7 и 22 ч. е възможно вземането на храна за 
вкъщи  и доставянето на  храна.  

o Това означава, че павилионите за пържени картофи/ павилионите за 
сандвичи/ресторантите и т.н. могат да обслужват клиентите си чрез система за вземане 
на храна за вкъщи и доставяне на храна. Спазвайте при това хигиенните указания и 
избягвайте дълги опашки.  

o Ядене и пиене на място не е разрешено. На терасите също не. Забранено е да се 
изнасят маси и столове на обществени места.  

o Конкретно това означава, че трябва да приберете цялата тераса на заведението си от 
улицата.  

o Подвижните каравани за продажба на храна (Foodtrucks) са забранени, освен ако не 
предлагат пълноценна храна за вкъщи (забранява се продажбата на сладолед и 
гофрети). 
 

• Имате ли право на помощ, ако предприятието/търговският Ви обект изпадне в затруднено 
положение вследствие на мерките срещу  коронавируса?  

o Както федералното правителство, така и фламандското правителство са  разработили 
помощни мерки, в случай че предприятието Ви изпадне в затруднено положение 
вследствие на коронавируса, като например помощна премия..  По-подробна 
информация ще намерите на  Vlaio.be. 

o Община Гент също излиза с редица мерки.   
▪ Община Гент позволява например забавянето на плащанията на всички видове 

данъци на предприятия за 2020 година  до 30 септември 2020.  
▪ Данъци за преустановени  дейности (тераси; постоянна реклама, видима от 

улицата; такса за място,...) не е нужно да се плащат от 13 март до края на 
наложените мерки. 

▪ Община Гент разглежда в момента евентуални допълнителни икономически 
мерки за подпомагане. Ще Ви уведомим веднага,  щом получим повече 
информация по въпроса.  

 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Култура, спорт и свободно време 

• Анулираме всички (младежки) мероприятия до 5 април включително. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
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• Анулирани са и ваканционните лагери, както и мероприятията на младежките организации през 

Великденската ваканция.  

 

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Гент помага: Допълнителна помощ от доброволци 

• Община Гент събира всички молби за помощ по време на кризата вследствие на коронавируса 

на уебстраницата  Gent Helpt.  

• Искате ли да предложите помощ на съседите си? Можете да свалите листовка от интернет, 

която да закачите на прозореца си или да пуснете в пощенската кутия на съседите си. Така те 

бързо ще разберат, че могат да се обърнат към Вас.   

• Имате ли нужда от помощ? Свалете тази листовка от интернет и я закачете на прозореца си или 

я пуснете в пощенската кутия на съседите си. Така те бързо ще разберат, че се нуждаете от 

помощ.  

• Департамент Грижа за възрастни хора моли да подавате сигнали за критични ситуации при 

възрастни хора на телефон  09 266 91 39  или на имейл communicatie.ouderenzorg@stad.gent. 

Politie 

Полиция 

• Приемните са затворени, но двете големи бюра на полицията са отворени от 8 до 16.30 ч.: 

o Общ полицейски  център  Гент ( Екерхем)  -  Algemeen Politiecentrum 
Gent (Ekkergem) 

o Комисариат Гент център  - Commissariaat Gent Centrum 

• Не спешни сигнали молим да бъдат отложени  
o Някои не спешни сигнали можете да подадете чрез Police-On-Web . Например за 

кражба на велосипед, мотор, кражба в магазин, нанесени щети и графити.   

• Ако сте в нужда, сe обаждайте на спешните телефони 101 или 102 (noodnummer 101 of 112) 

• Ако забележите, че магазин, ресторант или кафене не спазва наложените мерки и е отворен/о, 
можете да съобщите за това на телефон  09 266 61 11  или имейл  meldpunt@politie.gent.be. 

 

http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
file:///C:/Users/vandenem/Documents/meldpunt@politie.gent.be
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 
Промени в мерките 7 април 2020 

Bibliotheek 

Библиотека 

▪ Библиотеката е затворена. Можете обаче да връщате книги в Градската библиотека De 

Krook или в кварталната библиотека. Това става само в кутиите за връщане на книги. Не 

можете да влезете в библиотеката. Трябва да четете вкъщи. Учене и ползване на 

компютър в библиотеката също не е възможно.  

▪ Имате право да заемете книга от библиотеката, само ако я поръчате онлайн. Ще 

получите потвърждение, че можете да отидете и да си я вземете от библиотеката.   

Dienst Burgerzaken 

Служба Граждански дела 

◾ Имате право да отидете на място само с предварително уговорен час. Внимание! Час можете 

да си вземете само за нещо много спешно, което не може да се уреди онлайн. 

◾Отворени са следните служби: Административен център Zuid и районните административни 

центрове в Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg и Wondelgem са отворени в понеделник, 

вторник, сряда и петък предиобед (между 9 и 12.30 ч).  

◾ Районните административни центрове в Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-

Westrem и Zwijnaarde са отворени в понеделник, сряда и петък предиобед (между 9 и 12.30 ч).  

◾ Община Гент се опитва да обработва всичко, доколкото е възможно, по дигитален път.  

 ◾ Роди Ви се дете? Регистриране на новородено се извършва само по дигитален път, вече не 

е възможно това да стане в общината или в самата болница. В родилното отделение ще 

получите необходимите формуляри. Попълнете ги и ги пратете по имейл на  

geboorten@stad.gent  . Припознаване на детето ще направите по-късно.  

◾Сключване на граждански брак е възможно, но само в присъствието на младоженците и 

свидетелите им.  

◾ Юбилеи и столетници: до 19 април не са разрешени празненства и домашни посещения.  

Het Gentinfopunt 

Информационна служба Гент 

Информационна служба Гент на рецепцията в Административен център Zuid: отворена в 

понеделник, вторник, сряда и петък от 9 до 12.30 ч. В четвъртък, събота и неделя е затворена.   

На рецепцията на Информационна служба Гент можете да отидете без предварителна уговорка 

за следните неща: 

• Получаване на  чували за отпадъци с бон в рамките на компенсационна програма 

Социално подпомагане (sociale correctie) 

mailto:geboorten@stad.gent
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• Закупуване на чекове за ползване на такси  

• Подпечатване на документи за частична безработица. ( Внимание: Да не се бърка с 

документите за временна безработица).  

• Зареждане на бюджетната Ви карта за  електро- и газомер. 

Psychisch welzijn: 

Психично здраве: 

Трудно Ви е  в някои моменти? Изпитвате страх, понякога изпадате в паника или Ви налягат  
мрачни мисли:   
 
Това филмче  ще Ви даде някои полезни съвети на разбираем език.  Така ще запазите 
психичното си здраве в този период.   

 

Имате ли притеснения относно кризата вследствие на коронавируса? Имате ли въпроси, 
свързани с благосъстоянието Ви?  Mожете да се обадите в такъв случай на CAW Gent (Център 
общо благосъстояние Гент):  09 265 04 00.  Със CAW можете да се свържете също така по имейл 

или чат.  Това филмче   ще намерите също на уебстраницата им 
https://www.caw.be/contacteer-ons/ . 

 

Търсите психологическа помощ? Можете да се свържете по чат или телефон с  Tele-Onthaal 

(телеприемна)  чрез  https://www.tele-onthaal.be/ или да се обадите на 106.  
Всяка вечер от 18 ч до 23 ч,  в сряда и неделя следобед след 15 ч.  

 
Тук можете да намерите също така полезни съвети от една глуха психотерапевтка, Goedele De 

Clerck  (Худеле Дъ Клерк)   https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-
stress-bij-corona-goedele-de-clerck. 
 

Търсите друг вид  психологическа помощ?  На следната уебстраница  ще намерите преглед на 
различни инициативи и адреси за контакт в Гент.  

 

De Dienst Kinderopvang 

Служба занимални за деца 

Служба занимални за деца към община Гент предвижда извънредна  занималня по време на 
Великденската ваканция за специфична група деца:        

• Деца, чиито родители работят в сектор от изключително важно значение  
• Деца в трудна семейна ситуация  

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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• Социално или здравно уязвими деца  

 

Тези деца имат право да дойдат на занималня в училище или в една от Инициативите за 
извънучилищни занимални, организирани от град Гент. Няма значение в кое училище учат 
децата Ви. Занималнята е отворена от 7 до 18 ч. Извънредната занималня е безплатна. 
Родители, които искат да се възползват от занималнята по време на Великденската ваканция, 
могат да направят заявка до последния ден от ваканцията.  

За повече информация и записване  https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie 

Имате спешен въпрос? Изпратете имейл на  buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent 

 

 

Huisvuil 

Битови отпадъци 

Планираната акция за смяна на жълтите чували за отпадъци със зелени се отлага.  IVAGO ще 
събира жълтите чували с червен печат до 1 юли.  Зелените чували се зареждат масово в 
супермаркетите и кварталните магазини .   

Отлага се и промяната в тарифите за семейства, които използват контейнери с чип или 
подземни пунктове за сортиране на отпадъци. Новите тарифи ще влязат в сила от 1 юни.  

Mobiliteit:  

Мобилност:  

Безплатните автобуси между  park and rides Watersportbaan и Weba/Decathlon и центъра се 
движат от понеделник до петък със следното разписание:  

• От 7 до 10 ч: на 15 минути  

• От 16 до 19 ч: на 15 минути  

 

Извън посочените часове шатълите не се движат. 

Безплатните микробуси в центъра на града (wandelbussen) не се движат.  

Parkeren 

Паркиране 

От 23 март до 19 април не се правят проверки за платено паркиране в града. 

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
mailto:Buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent
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Внимание:  Всички останали правила са в сила и спазването им се контролира. Например: 
паркоместата за жители са само за жители, не е разрешено паркирането на тротоар или на 
велопътека, забранено е паркирането в пешеходните зони.  

LEZ: 

Зона с ниски емисии: 

В зоната с ниски емисии  камерите работят, но временно не се налагат глоби. Тази мярка 
започна на 18 март и ще бъде в сила до момента, в който властите смекчат наложените мерки. 
Ако влезете в зоната с ниски емисии с непозволено превозно средство, няма да бъдете 
глобен/а. Ще получите обаче писмо с информация. По този начин град Гент иска да подкрепи 
всички онези, които предприемат неизбежни пътувания, за да се ангажират с грижа за 
нуждаещите се и със здравето на другите.   

 

 

Buitenland 

Чужбина 

Нужна ли ми е декларация за преминаване, за да посетя партньора си в чужбина? 

Не. Трябва Ви документ за самоличност и удостоверение, което показва, че лицето, което 

желаете да посетите, е Ваш партньор. Това може да е например документ, подписан от Вас и 

партньора Ви. В документа пише, че сте партньори.  
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UPDATE FAQ 18/05/2020 

ЪПДЕЙТ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 18/05/2020 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  

Бърза търсачка: кога какво е отворено в Гент? 

Тази табела не е изчерпателна и се допълва редовно.  

КАТЕГОРИЯ  СЕДМИЦА  УИКЕНД  

Аптеки  ДА  ДА  

Архив Гент  НЕ  НЕ  

Пекарни  ДА  ДА  

Библиотеки  

НЕ  
Единствено вземане на книги, 
задължителна резервация!  НЕ  

Квартални центрове  НЕ  НЕ  

Кафенета  (включително 
тераси) НЕ  НЕ  

Къмпинг  Blaarmeersen НЕ  НЕ  

Автомивки  ДА  ДА  

Кина  НЕ  НЕ  

Паркове за рециклиране на 
отпадъци  ДА  ДА  

Приют за животни  НЕ  НЕ  

Магазини за храна за животни ДА  ДА  

Зоологически градини/ 
Детски ферми  ДА ДА 

Дискотеки  НЕ НЕ  

Магазини „Направи си сам“ ДА  ДА  

Дрогерии  ДА  ДА  

Фитнес центрове  НЕ  НЕ  

Павилиони за пържени 
картофи  Единствено вземане за вкъщи  Единствено вземане за вкъщи  

Празнични зали  НЕ  НЕ  

Автосервизи  ДА  ДА  

Голф клубове  ДА  ДА  

Хотели и други места за 
настаняване  

ДА, но без достъп до 
бар/ресторант/зони за отдих. 
Румсървис е позволен.  

ДА, но без достъп до 
бар/ресторант/зони за отдих. 
Румсървис е позволен.  

Фризьорски салони ДА, с уговорен час  ДА, с уговорен час  

Магазини за дрехи и обувки  ДА  ДА  
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КАТЕГОРИЯ  СЕДМИЦА  УИКЕНД  

Магазини за вестници  ДА  ДА  

Пазари  ДА  ДА  

Музеи  ДА  ДА  

Нощни магазини  До 22 ч  До 22 ч  

Магазини за шивашки 
материали  ДА  ДА  

Отворени центрове за лица 
над 55 години НЕ  НЕ  

Опера и театър  НЕ  НЕ  

Ресторанти (включително 
тераси) 

НЕ, но доставка по домовете, 
вземане за вкъщи и драйв ин  са 
възможни.  

НЕ, но доставка по домовете, 
вземане за вкъщи и драйв ин  
са възможни.   

Козметични салони  ДА, с уговорен час  ДА, с уговорен час  

Шопингцентрове  ДА  ДА  

Месарски магазини  ДА  ДА  

Детски площадки  (и в 
паркове ) НЕ  НЕ  

Спортни зали  (включително с 
личен треньор) НЕ  НЕ  

Градски информационен 
център  ДА  НЕ 

Магазини за платове  ДА  ДА  

Супермаркети  ДА  ДА  

Бензиностанции  ДА  ДА  

Градински центрове  ДА  ДА  

Услуги за доставки по 
домовете  ДА  ДА  

Обществени перални  ДА  ДА  

 

 

Dienstverlening Stad Gent 

Услуги община Гент 

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 

Мога ли да заявя все още промяна на адреса си? 

Да, можете. Трябва да го направите  обаче онлайн. От 4 май полицията отново извършва 
проверки по домовете.  
 

 

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
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Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum? 

Как да си взема час, за да дойда в Централен административен център  Zuid  или 

в районен  административен център? 

Можете отново да си вземете час,  за да дойдете в Централен административен център Zuid 
или в районен административен център. Час се взема онлайн  или чрез Gentinfo.  
 
Можете да дойдете с уговорен час в следните дни:  
• Понеделник, вторник, сряда и петък между 9 ч и 12.30 ч и между 14 ч и 16 ч.  

 
Освен това с уговорен час можете  да дойдете и вечер:  
• Понеделник вечер в малките районни административни центрове между 16.30 ч и 19 ч:  

Drongen – Mariakerke – Oostakker – Sint-Denijs-Westrem – Wondelgem – Zwijnaarde. 
• Вторник вечер между 16.30 ч и 19 ч в Административен център Zuid.  
• Вторник вечер в големите районни административни центрове между 16.30 ч и 19 ч:  

Gentbrugge – Nieuw Gent – Sint-Amandsberg - Wondelgem. 
 

В четвъртък, събота и неделя Административен център  Zuid и районните административни 
центрове са затворени.   

Районните административни центрове  Muide-Meulestede и Sint-Kruis-Winkel са затворени 
всеки ден.  

 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 

Как протича в момента работата  в Информационна служба Гент към 

Административен център Zuid  (GentinfoPunt AC Zuid)? 

Имате ли предварително уговорен час в служба Граждански дела в Административен център  
Zuid? Регистрирайте се най-напред в Информационна служба Гент. Това можете да направите в 
понеделник, вторник, сряда и петък от 9 до 12.30 ч.   

 
Нямате ли предварително уговорен час? В понеделник, вторник, сряда и петък между 9 и 
12.30 ч можете да дойдете  на рецепцията на Информационна служба Гент за следните неща:  
 
• Получаване на чували за отпадъци с бон в рамките на компенсационна програма 
Социално подпомагане (sociale correctie) 
• Закупуване на чекове за ползване на такси 
• Подпечатване на документи за частична безработица. (Внимание: да не се бърка с 
документите за временна безработица) 
• Зареждане на бюджетната Ви карта за електро- и газомер.  

 

 

 

 

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 

Мога ли да отида все още  в служба Миграция ( Loket Migratie) и 

информационно бюро Миграция  (Infopunt Migratie) ? 

Можете отново да си вземете час за служба Миграция  във връзка с подаване на молба, 
вземане и удължаване на електронни карти за пребиваване  и удостоверения за 
иматрикулация (оранжеви карти ).  
 
Всички други услуги се извършват онлайн.  Преглед на услугите, които временно се предлагат 
онлайн,  можете да намерите на  уебстраницата на града.   
 
Информационно бюро Миграция е затворено. Можете обаче да се обадите по телефона или 
да изпратите имейл.  

• Служба Миграция: 09 266 71 50 и loketmigratie@stad.gent 

• Информационно бюро Миграция : 09 266 71 40 и infopuntmigratie@stad.gent 
 
 
 

Is de Stadswinkel open? 

Отворен ли е Градският информационен център (Stadswinkel)?  

Градският информационен център е отворен (от понеделник до петък от 9 до 17 ч). 
 
Магазинът Van Eyck shop под Belfort също е отворен с нормалното си работно време  (всеки 
ден от 10 до 18 ч)  
 
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

Може ли все още да се сключи граждански брак в кметството?  

Можете да отложите безплатно сключването на гражданския си брак за по-късна дата.  
Искате все пак да сключите брак? На церемонията имат право да присъстват максимум 30 
души. Включително длъжностното лице по гражданско състояние, брачната двойка и 
евентуални свидетели.  
 
 

Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 

Какви са мерките във връзка с религиозните бракосъчетания, погребалните 

церемонии и молитвените домове?  

• Религиозни бракосъчетания могат да се състоят. Присъстват единствено съпрузите, 
свидетелите им и религиозният служител.  

• Погребални церемонии се извършват в ограничен кръг (единствено роднини).  
На погребенията имат право да присъстват максимум 30 души, при условие че се спазва 
правилото за безопасна социална дистанция (social distancing).   

https://stad.gent/nl/burgerzaken/migratie-integratie/verblijf-inschrijving
mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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• Молитвените домове не организират служби. Нито една религиозна общност не го 
прави.   

 
 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 

Как се извършва регистриране на новородено?  

Регистриране на новородено не се прави в болницата. Регистриране се извършва на  гише в 
общината. Предпочитате да не идвате до Административен център Zuid  или до районен 
административен център? В такъв случай регистриране на новородено можете да направите, 
като попълните формуляр в родилното отделение.  
 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid 

Общество, благосъстояние и здраве 

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 

Ще се погрижи ли град Гент за предпазни маски?  

Да, всеки жител на град Гент над 12 годишна възраст ще получи безплатно една предпазна 
маска в пощенската си кутия. Маските са двупластови и са за многократна употреба. Направени 
са от 100 % памук. Перат се на 60 градуса.   
Ще бъдат доставени в края на май и по пощата ще стигнат до дома на всеки жител на Гент.  
 
Предпазните маски са изработени според указанията на Федерална служба „Обществено 
здраве“. Маските имат отвор отдолу, в който може да се постави филтър. Поставянето на 
филтър не е задължително за правилното използване на маските. По-подробна информация за 
филтрите ще получите по-късно.  
 
Вие сам/а можете да си направите предпазна маска. Как се прави? Подробна информация ще 
намерите на www.maakjemondmasker.be.  Не Ви е нужна шевна машина.  
 
Предпазна маска можете да си купите също така в аптеките и в супермаркетите.  
Все още нямате предпазна маска и не можете да си направите сам/а? Можете да използвате 
шал или бандана, за да покриете устата и носа си.  
 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 

Кварталните административни центрове към община Гент отворени ли са?  

Всички административни центрове към община Гент са затворени до 7 юни включително.  
 
Важно: услугите не спират. Сътрудници подпомагат индивидуално  уязвими жители в 
отделните квартали чрез домашни посещения и телефонни контакти. По домовете се доставят 
топли ястия. Всички мероприятия са анулирани. Местата за срещи са затворени.  
 
 

http://www.maakjemondmasker.be/
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Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 

Домовете за възрастни хора в Гент отворени ли са?  

От 18 май в домовете за възрастни хора се допускат ограничен брой посетители, но 
посещенията трябва да протичат безопасно за обитателите на дома, за посетителите и за 
персонала.  Домовете за възрастни хора към общината решават сами дали/кога могат да 
приемат посетители и по какъв начин.  Свържете се с дома, за да разберете дали имате право 
да го посетите или не.  
 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

Детето ми ще може ли да тръгне  на училище?  

Възобновяват се учебните занятия и мероприятия  за учениците от 1, 2 и 6 клас на началното и 
за 6 клас на средното училище.  
 
За децата, които няма да тръгнат отново на училище, се организират занимални. Само ако 
родителите:  
• работят в здравеопазването и/или в сектора на социални, медицински и други услуги в 
помощ на нуждаещи се; 
• работят в обществен  сектор от основно значение. 
• нямат друга възможност освен да оставят децата си при бабите и дядовците им, 
независимо от тяхната възраст.  
 

Studenten 

Студенти 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 

В момента съм в студентската си квартира, мога ли да се прибера при 

родителите си?  

Най-добре е студентите  да изберат 1 постоянно място за пребиваване. Можете да останете в 
квартирата си, но можете да живеете и при родителите си по време на кризата вследствие на 
коронавируса.  
 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 

Университетите и висшите училища отворени ли са?  

Не, университетите и висшите училища са затворени. Учебните занятия се провеждат онлайн.  
 

In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? 

В кои случаи мога да отида до квартирата си?  

Основното правило остава в сила:  

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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• Стойте колкото е възможно повече в един и същ социален балон и учете по време на 
изпитната сесия  на едно и също място.  
• Имате право да приберете собствените си учебни  материали  от квартирата си.   
• Позволено е да се преместите  в друга квартира по спешност, ако договорът Ви за наем 
изтича. Спазвайте винаги правилото  за безопасна социална дистанция. Отложете 
преместването си, ако не е наложително.  
За изпитната  сесия ще се върнете все пак в квартирата си? Ще имате ли занятия след 18 май? 
Придържайте се в такъв случай през първите 14 дни към следните указания . Не се прибирайте 
обратно вкъщи.   

Повече често задавани  въпроси относно студенти на квартира? Най-често задаваните въпроси 

можете да намерите в  FAQ voor kotstudenten tijdens de coronacrisis  на платформа  Kotatgent. 

 
 

IVAGO 
СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - IVAGO 
 

Zijn de recyclageparken open? 

Отворени ли са парковете за рециклиране на отпадъци?   

  
Отворени са следните 5 парка за рециклиране на отпадъци:  

• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (през Gaardeniersweg) 
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 
 
В парка за рециклиране на отпадъци в Gentbrugge могат да влязат максимум 7 автомобила. В 
останалите паркове за рециклиране на отпадъци имат право да влязат най-много 12 
автомобила. Повече информация ще намерите на сайта  на Ivago . 

 

 

 
 

 

Mobiliteit  
Мобилност 

https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/corona
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Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 

Мога ли да продължа да използвам обществения транспорт?  

Да, общественият транспорт продължава да се движи. За действащите в момента разписания 
проверете сайтовете на различните транспортни компании. Пътувайте само по необходимост. 
Не е възможно плащане в кеш в автобус, трамвай и в магазините за продажба на карти и 
билети за градския  транспорт. Качвайте се от задна врата.   
Внимание:  Всички пътници в обществения транспорт над 12 годишна възраст са длъжни да 
носят предпазна маска или бандана/шал пред устата си.  
 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 

Мога ли да се обърна все още към фирма Градска мобилност (Mobiliteitsbedrijf)?  

Приемните гишета на фирма Градска мобилност са затворени. С  фирмата можете да се 
свържете: 
• На телефон: 09 266 28 00 
• На имейл: mobiliteit@stad.gent 
 
Имате вече уговорен час?  Ще Ви се обадим в такъв случай за услуга по телефона.   
 
 

Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 

Движат ли се шатълите и безплатните микробуси в центъра на града 

(wandelbussen)? 

Шатълите между  park and ride Weba/Decathlon и центъра и шатълът между  park and 
ride Watersportbaan и центъра се движат със следното разписание:   
 
От понеделник до петък включително:  
• От 7 до 10 ч:  на 15 минути. 
• От  10 до 16 ч: на 30 минути. 
• От  16 до 19 ч:  на 15 минути.  
 
В събота шатълите се движат между 9 и 19 ч на 30 минути.  
Носенето на предпазна маска е задължително.  

Безплатните микробуси в центъра на града не се движат.  
 

Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 

Мога ли да дам велосипеда си за ремонт в центъра за ремонт на велосипеди De 

Fietsambassade? 

Центърът за ремонт на велосипеди  Fietsambassade е отново отворен.  Всеки е добре дошъл в 
депото за велосипеди Fietsendepot, пункт Dampoort,  пункт  Gent Sint-Pieters  и 
пункт  Kattenberg.  

tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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Пункт Centrum остава затворен  за сега. 

Повече информация 

  

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 

Мога ли да продължа да деля автомобили, велосипеди и скутери с други хора?  

Да. На автомобили, велосипеди и скутери за общо ползване гледаме като на транспортни 
средства. Имате право да ги ползвате.  

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 

Мога ли да взема все още шофьорска книжка?  

Шофьорските курсове и теоретичните и практически изпити се възобновяват.  Имате право да 
се упражнявате по шофиране на обществен път.  

Kan ik nog een taxi nemen? 

Мога ли все още да взема такси?  

Да. Можете да вземете такси. Между пътуващите трябва да има разстояние от минимум 1,5 м. 
Колко пътници имат право да влязат в едно такси, зависи от големината на автомобила. 
Семейство може да влезе в едно такси, в случая не важи правилото за спазване на дистанция.  
Същото се отнася и за общото ползване на автомобили (carpooling) .  
 
 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

Контролира ли се все още платеното паркиране?  

Да. От 18 май се извършват отново проверки за платено паркиране на улицата.  
 

 

 

Lage-emissiezone 

Зона с ниска емисия 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 

В сила ли е все още зоната с ниска емисия?  
Да. От 18 май се налагат отново глоби, ако влезете с непозволено превозно средство в зоната с 
ниска емисия (LEZ).  

 

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 

Имам час във връзка със зоната с ниска емисия в Административен център Zuid. 

Ще се проведе ли срещата?  
 

До 2 юни можете да си вземете час само за понеделник, сряда и петък предиобед. Искате ли 
да планирате друга среща? Можете да го направите на тази  страница . 
Можете  да се обадите също така на телефон 09 210 10 30. 
 

 

  

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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Handel en horeca 

Търговия, хотелиерство и ресторантьорство 

Welke winkels zijn open? 

Кои магазини са отворени?  

Магазините имаха право да отворят на 11 май, при стриктни условия за спазване на безопасно 
социално разстояние.  
В магазини с площ под 20 м²  имат право да влязат едновременно двама посетители, при 
условие че се гарантира разстояние от 1,5 м между тях.  
 
Изключения (затворени остават ): 
• Салони за масаж  
• Спа центрове, включително и сауни 
• Фитнес центрове  
• Казина, зали с игрални автомати и бюра за залагания   
 
За споменатите по-горе изключения не е позволено и предлагане на услуги по домовете.  
 
Открийте тук някои полезни съвети  за безопасно пазаруване . 

 

Zijn cafés en restaurants open? 

Кафенетата и ресторантите отворени ли са?  

Всички кафенета, заведения и празнични зали остават затворени.    
Ресторанти, които доставят храна по домовете, предлагат готови ястия, кетъринг услуги или 
драйв ин, могат да отворят кухните си. И в случая трябва да се съобразявате с необходимото 
разстояние между хората (най-малко 1,5 м) и да избягвате дълги опашки.  
 
Вземане на храна за вкъщи е позволено (включително от будки за сладолед). Вземане 
единствено на напитки не е позволено, от  кафе-барове и подобни заведения също.  
 
Консумиране на храна и напитки на място в ресторанти, кафенета, павилиони за пържени 
картофи, ресторанти, които доставят храна по домовете, търговски обекти за продажба на 
сандвичи и снак барове не е разрешено, както и в ресторантите на предприятия.  
 
Внимание: Съдържателите на кафенета, ресторанти, снак барове, търговски обекти за 
продажба на сандвичи и павилиони за пържени картофи задължително трябва да приберат 
мебелите от терасите си.  
 

 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
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Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 

Желая да подкрепя  местните гентски търговци, но как мога да купувам местни 

продукти?  

Все още можете да купувате местни продукти. Тук ще намерите полезен преглед на различни 
интересни уебплатформи и местни инициативи.  
 
Знаете ли и за друга инициатива или платформа? Съобщете ни на  puurgent@stad.gent. 
 

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

Фризьорските и козметичните салони отворени ли са?  

Да. Имайте предвид следното:  

• 1 клиент на 10 м². Ако салонът е с площ под 20 м², имате право да приемате по 2 
клиенти, ако можете да осигурите разстояние от 1,5 м между тях.  

• Трябва да имате предварително уговорен час за фризьора/ката или козметика/чката. 
• Клиентите чакат отвън. 
• Тоалетните (освен в случай на нужда) не са достъпни за клиенти. 
• Не се поднасят напитки и снакс. 
• Между работните места трябва да има разстояние от 1,5 м. 
• Носенето на предпазна маска е задължително за персонала и за клиенти над 12 
годишна възраст. 
• Солариумите са отворени. Съгласно с хигиенните условия се използват индивидуални 
кабини, по 1 човек в кабина. След употреба кабината се дезинфекцира.   
 

Blijven alle logementen open in Gent? 

Остават ли отворени всички места за настаняване в Гент?  

Хотелите имат право да останат отворени, но само за престой. Барове, ресторанти (общи зали),  
съвещателни зали и зони за отдих са затворени.  Румсървис  е позволен.  Това значи, че имате 
право да консумирате храна и напитки в стаята си.  
 
Внимавайте обаче, много от хотелите са затворени. За повече информация проверете най-
добре на сайтовете на самите хотели.  
 
Мебелите от терасите трябва да бъдат прибрани. 
 
Места за настаняване с цел отдих и туризъм  са затворени. Например ваканционни къщи, 
къмпинги, B&B, ваканционни  паркове и AirBnB .  
 

  

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Gaan de markten en ambulante handel door? 

Провеждат ли се пазари и амбулантна търговия?  

От 11 май амбулантните търговци имат право да възобновят дейността си. От 18 май пазари 
могат да се организират отново. 

Всичко трябва да протича по безопасен начин. Мерките трябва да бъдат спазвани.  

Повече информация за мерките  

 

Werken en ondernemen 

Работа и предприемачество 

Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 

Мога ли да се свържа с бюро Подкрепа на предприемачи Гент? 

Да, но само на имейл  ondernemen@stad.gent  или на телефон 09 210 10 60.  
Поставете въпроса си най-добре чрез имейл. Можете да се обадите по телефона от 
понеделник до петък от 9 до 12.30 ч и от 14 до 16 ч. Ако не можем да отговорим веднага, 
оставете съобщение.  Ще Ви върнем обаждането колкото е възможно по-скоро.  
 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 

Почасовата работа (wijk-werkopdrachten) продължава ли?  

Само ако е свързана с полагане на грижи за частни лица или за организации, чиято дейност е 
свързана с грижи за нуждаещи се.  Имате право да продължите работа, при условие че двете 
страни са съгласни с това и респектират хигиенните правила и правилото за спазване на 
дистанция.   
 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

Бюрата по труда (Werkpunten) на град Гент отворени ли са?   

Бюрата по труда са временно затворени.  Можете да се свържете с нас на 
имейл  werk@stad.gent  или на телефон  09 266 83 00 от понеделник до петък от 9 до 12.30 ч и 
от 14 до 16 ч.  

 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 

Пътувам служебно и трябва да пресека границата. Какво да правя?  

• Лица, работещи зад граница в жизненоважни сектори и с професии от ключово 
значение  
             Изтеглете тази винетка, за да можете да пресичате границата без проблеми. Нека 
работодателят Ви направи цветна разпечатка.  Поставете я зад предното стъкло, от страната на 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
mailto:ondernemen@stad.gent
mailto:werk@stad.gent
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
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шофьора.  
 
Изтеглете винетката на нидерландски  
Изтеглете винетката на френски  
Изтеглете винетката на английски  
Изтеглете винетката на немски   
 
Списъка с жизненоважни сектори и професии от ключово значение можете да намерите в 
приложението на Министерско постановление от 18 март 2020.   
  
• Работещи зад граница в Не-жизненоважен сектор или Не-упражняващи професия от 
ключово значение  

 Докажете с този формуляр“Certificate proving the need to cross the border” , че 
работите зад граница. Попълнете формуляра веднъж и го показвайте всеки път, когато 
пресичате границата.   
 

Mag ik kortingsacties organiseren? 

Мога ли да организирам промоции?  

Да. Промоциите са отново разрешени.   
 
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 

Как да възобновя дейността на търговския си обект/предприятие по безопасен 

начин?  
За да Ви помогнем да възобновите дейността си по сигурен и безопасен начин, сме подготвили 
списък на конкретни действия за Вашето предприятие, Вашия магазин или амбулантен 
търговски обект.  
 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Култура, спорт и свободно време 

Mogen recreatieve activiteiten nog? 

Мероприятия за отдих и развлечение могат ли да се провеждат?  

Културни, обществени, празнични, фолклорни и развлекателни мероприятия са забранени. 
Забранени са както публичните, така и частните мероприятия.  
 
Физическо движение на открито е позволено и дори препоръчително. Позволено е с хора от 
семейството, с които живеете под един покрив и/или  с 2 приятели. Трябва да са винаги едни и 
същи лица. Важно е да се спазва необходимата дистанция.   
  
Имате право да се предвижите с кола, за да отидете да спортувате или да се разходите  
(например до близката гора или до спортен клуб). 
 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Нужна Ви е инспирация за това, какво можете  да правите в Гент?  Открийте някои креативни 
дигитални решения на uitingent.be  

 

Cultuur 

Култура 

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 

Мога ли да посещавам  музеите и историческите сгради в Гент?  

Да, от 18 май музеите и историческите сгради в Гент са отново отворени за посетители. 
Музеите са отворени в обичайните дни.  Имате право да посетите музей сам/а или с хора, с 
които живеете заедно. Всеки музей приема определен максимален брой посетители. Билети 
трябва да си купите или резервирате предварително. По време на посещението си следвайте 
маркировката на пода. Носете предпазна маска.   

Повече информация   

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 

Гентските празници ще се проведат ли тази година?  

Гентските празници няма да се проведат. Всички големи мероприятия са забранени до 31 
август 2020 включително. Следователно и Гентските празници, планирани тази година от 17 до 
26 юли, няма да се състоят.   

Повече информация   

 

Sport  

Спорт 

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 

Отворени ли са плувните басейни и спортните зали?  
Всички места за спорт на закрито, между които плувни басейни и спортни зали, остават  
затворени до 7 юни.  
Спортни съоръжения на открито могат да отворят, при условие че: 

• се упражнява безконтактен спорт  
• може да бъде гарантирана безопасна социална дистанция (social distancing) 
• се спазват указанията във връзка с коронавируса   
• съблекалните, душовете и кафетериите останат  затворени  

 
Спортни занятия и сесии с треньор могат да бъдат провеждани само на открито. Имате право 
да спортувате с максимум още двама  души. Спазвайте постоянно дистанция от 1,5 м.  
 
В парка за спорт и отдих  Blaarmeersen терените за тенис на открито са отворени за всички. 
Вижте условията. Каране на скейт в скейт парка на централния паркинг и упражняване на 

https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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различни видове спорт на баскетболния терен са позволени. Имат право да спортуват заедно 
максимум 20  души, между които 1 възрастен. Не е позволено организирането на състезания. 
Останалата инфраструктура като паркинги и къмпинг остава затворена.  

 

Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 

Имаме ли право като клуб да провеждаме тренировки или групови уроци?  
Да. При следните условия:  

• Мероприятието трябва да се проведе изцяло навън.  

• Безопасното разстояние от 1,5 м трябва да се спазва и по време на тренировки.  

• Освен това съблекалните, душовете, санитарните помещения и кефетериите остават 
затворени.  

• Препоръчително е също така да използвате винаги собствен материал или,  ако 
използвате чужд, да го дезинфекцирате основно.   

• И последно, задължително е да присъства треньор, както и групата да е не по-голяма от 
от 20 човека.  
 

Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 

Бях направил/а вече резервация в спортна зала. Какво да правя?  

Всички резервации за спортната инфраструктура на закрито са анулирани засега до 7 юни 
включително.  
Резервациите за групови тренировки на открити спортни площадки са анулирани безплатно до 
31 май.  
 
Постоянни ползватели, които искат да тренират отново, могат да направят резервация 
единствено чрез имейл (sportdienst@stad.gent), като  упоменат:  
•  Желаната резервация  на  клуба с инфраструктура и място, часове и целева група  
• Кратко разяснение  на това, как може да се спортува безопасно според наложените 
мерки.  
 
Имате резервация в спортна инфраструктура, която не е към град Гент? Свържете се в такъв 
случай с организатора на спортното мероприятие.  
 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 

Какви са правилата за  Topsporthal? 

Всички мероприятия в  Topsporthal,  между които и тези, организирани от  Sport Vlaanderen, са 
преустановени засега до 7 юни.  

• За резервация за мероприятие, което би трябвало да се проведе преди 8 юни, 
можете да изберете между връщане на парите за билета Ви и промяна на 
резервацията.  За мероприятия след 8 юни засега са в сила общите условия (за 
анулиране).   

• Резервации в хотелите за спортисти можете да промените за друг период  през 
2020.  

• За класове от спортните училища все още няма окончателни указания. Повече 
информация следва.  

 

mailto:sportdienst@stad.gent
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Имате ли още въпроси? Обадете се на  Sport Vlaanderen, номер 09 244 72 22, изпратете имейл 
на  gent@sport.vlaanderen или следете актуалната информация на  www.sport.vlaanderen.  
 
 

Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 

deze ingehaald of terugbetaald? 

Посещавам спортен курс към Sportdienst, но уроците са анулирани. Ще бъдат ли 

взети допълнително или таксата ще бъде възстановена?  

Уроците са анулирани. Няма да бъдат взети допълнително. Всички текущи курсове бяха 
преустановени. Участниците получиха имейл във връзка с това.  Таксата Ви би трябвало да е 
вече възстановена.  
 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

Мога ли все още да се запиша на лагер или курс?  

Да. Резервирайте лагер или курс онлайн, обадете се на 09 266 80 00  или изпратете имейл 
на  sportdienst@stad.gent. 
 
 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 

verlengen? 

Плувният ми абонамент/спортната ми карта изтичат след няколко седмици. 

Мога ли да ги удължа?  

Ако имате плувен абонамент, спортен абонамент  или карта за определен  брой посещения, 
можете да ги удължите след кризата с толкова мeсeца, колкото е бил затворен съответният 
спортен център. В момента не е необходимо да предприемате нищо. След изтичане на 
мерките ще уредите нещата на място.  

 

Zijn watersporten toegestaan? 

Позволено ли е упражняване на водни спортове?  

Да, водни спортове като риболов,гмуркане, гребане и каране на каяк са отново позволени. 
Трябва да са на открито и е задължително да  спазвате достатъчно  разстояние  един от друг 
(1,5 метра). Имате право да упражнявате тези спортове само с хората, с които живеете под 
един покрив и/или още двама други приятели (винаги едни и същи).  

От 18 май имате право да упражнявате тези спортове в рамките на  клуб, на открито, заедно с 
максимум 20 човека и под ръководството на треньор. 
 

Vrije tijd 

Свободво време 

mailto:gent@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen/
mailto:sportdienst@stad.gent
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Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

Как протича ходенето по магазини в Гент след 11 май?  

Град Гент изработи заедно с полицията и външни партньори план за действие. Така 
посещението Ви в магазините ще протича безопасно.  

По търговските улици се движете вдясно. Има хора, които ще Ви упътят. В центъра се 
инсталират умивалници за  миене на ръцете.  

Повече информация   

 

Groen en Мilieu   

Озеленяване и околна среда  

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

Провеждат ли се все още акциите за борба с вредители?  

При наличие на хлебарки и плъхове можете да се обърнете в момента към служба 
Озеленяване  ( Groendienst ). На отдел Борба с вредители можете да се обадите от понеделник 
до петък между 8 и 13 ч на телефон  09 323 66 66. 
 
При домашни посещения  Ви молим:   

• Преди посещението проветрете жилището добре  

• Стойте на достатъчно разстояние  

• Чакайте в друго помещение  

• Болен/на ли сте? В такъв случай роботниците към община Гент нямат право да влязат в 
дома Ви.  

 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 

Мога ли все още да работя в градината си извън града (volkstuin) или в 

кварталната зеленчукова градина (buurtmoestuin)? 

Имате право да работите в градината си извън града или в кварталната зеленчукова градина, 
ако се придържате към следните указания:  
• Следвайте стриктно хигиенните мерки.   
• Social distancing - спазвайте дистанция: стойте на разстояние  минимум 1,5 м един от 
друг. Имате право да работите в градината с членове на семейството, с които живеете под един 
покрив и/или с 2 приятели, винаги едни и същи лица.   
• Събиране в група не е позволено.  
 

Имате право да отидете с колата си до градината  извън града или до кварталната зеленчукова 
градина.  

 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels
tel:093236666

