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Необходими данни за 
регистрацията
 – трите имена
 – адресна регистрация / адрес за връчване на писма от 

държавни органи
 – дата на раждане / месторождение
 – гражданство
 – имената на всички градове / общини, в които искаш да 

работиш
 – + 2 снимки

При регистрацията трябва да се носи личната карта или 
задграничния паспорт!

Консултации
За регистрацията трябва да се представи документ, че е 
премината здравна консултация (напр. по здравни теми 
като полово предавани болести, бременност, предпазване 
от забременяване и злоупотреба с алкохол и наркотици). 
Здравната консултация ще трябва да бъде повтаряна 
(това се отнася за времето след 31 декември 2017 г.) на 
всеки 12 месеца (за под 21 годишните на всеки 6 месеца). 
След консултацията се издава удостоверение. То трябва 
да бъде представено при регистрацията като проститу-
иращ/а и непрекъснато да се носи по време на работата.

После при самата регистрация се провежда информацио-
нен и консултационен разговор. По време на този разговор 
се дава информация за правата и задълженията (напр. за 
здравната осигуровка, законите, предложенията за кон-
султации и помощ, данъците). Регистриращата служба 
препраща на други места, ако съществува необходимост 
от специализирана консултация, а в случай на принуда 
взема необходимите мерки. 

Ако са изпълнени всички предпоставки за регистрацията, 
в рамките на 5 дни се издава удостоверение за регистра-
ция на дейността („карта на проституиращ/а“). Удостовере-
нието за регистрация на дейността трябва непрекъснато 
да бъде носено по време на работата. То служи като 
документ при контролни проверки и пред управителите на 
заведенията за проституция. 

Закон за закрила на 
проституиращите
(Prostituiertenschutzgesetz)

Законът за закрила на проституиращите е 
нов закон. Той ще влезе в сила на 01 юли 
2017 г. 

Тази листовка е обобщение на най-
важните нови нормативни уредби. 
Позовава се на текстовете от закона и на 
включената в него обосновка. 

Преходни уредби

Какво пише в Закона за закрила 
на проституиращите? 
Какво означава това за мене?
 – Жените и мъжете, които извършват сексуална дейност, 

са длъжни да се регистрират, независимо от това, дали 
работят на улицата, в бордей, в къщи или за ескорт. 

 – Жените и мъжете над 21 годишна възраст ще трябва да 
продължават регистрацията си переодично (т.е. след 31 
декември 2017 г.) на всеки две години; за под 21 
годишните регистрацията ще бъде продължавана всяка 
година. 

 – Този, който в бъдеще работи без регистрация, може 
бъде глобяван. 

Жените, които преди 01 юли 2017 г. вече 
работят като проститутки, ще трябва да 
регистрират дейността си до 31 декември 2017 
г. Ако регистрацията е направена до тази дата, 
удостоверението за регистрираната дейност 
ще е валидно 3 години. Здравната консултация 
ще важи в такъв случай 2 години за жени и 
мъже над 21 годишна възраст, иначе за една 
година. 
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Удостоверението за регистрация на дейност-
та съдържа

 – снимка
 – име и презиме / или псевдоним (алиас – алтернативно 

име)
 – дата на раждане / месторождение
 – гражданство
 – имената на всички регистрирани населени места, в кои-

то ще се работи (федерални провинции, общини)
 – периода за времето на валидност (2 или 1 година/и)
 – място на издаването
 – продължителност на валидността

Удостоверение за регистрация на дейността 
няма да получи този, който

 – не представи необходимите документи (напр. удостове-
рението за проведена здравна консултация) или не посо-
чи всички необходими данни; удостоверението за прове-
дена здравна консултация не трябва да е издадено преди 
повече от три месеца преди датата на регистрацията

 – е на възраст под 18 години
 – ще ражда след 6 седмици 
 – е на възраст под 21 години и го „водят“ на работа или е 

принуден да работи и е експлоатиран.
 
Регистрираните данни се запаметяват и могат да бъдат 
предавани на определени места, напр. на компетентната 
данъчна служба, както и на посочените населени места, в 
които ще се работи. Ако регистрацията не бъде продълже-
на, запаметените по нея данни трябва да бъдат изтрити 
най-късно до три месеца. И тогава, когато дейността се 
упражнява като самостоятелно наето лице, е необходима 
данъчна регистрация.

Нови нормативни уребди за управителите на 
заведения за проституция

И за управителите на заведенията важат нови нормативни 
уредби. Който желае да управлява заведения за проститу-
ция (напр. бордеи, масажни салони, агенции за ескорт, 
студия, апартаменти, каравани) ще трябва да подаде мол-
ба за издаване на разрешително в компетентната служба. 
За издаване на разрешителното е необходимо да се пред-
стави концепция за предприятието. Благонадеждността на 
управителите се проверява. Проституиращите, които рабо-
тят сами в собствения си апартамент, не се нуждаят от 
такова разрешително. 
 
Други предписания

 – Отделни тоалетни, помещения за паузи, системи за ре-
агиране при спешни случаи

 – Жени и мъже вече нямат право да нощуват в работните 
стаи на заведенията. Заведенията трябва да предоста-
вят за това отделни помещения за работа и за спане. 

 – Управителите нямат право да приемат на работа жени и 
мъже, които не са регистрирали дейността си. В проти-
вен случай ще изгубят разрешителното си или ще бъдат 
глобявани.

 – Управителите трябва да сключват писмено споразуме-
ния с проституиращите и да издават квитанции за всич-
ки плащания. Освен това трябва да водят точен отчет 
за това, кой кога работи и какво печели. 

 – Управителите трябва винаги да излагат презервативи, 
пъзгащи гелове и санитарнохигиенични материали и да 
следят за хигиената. 

 – Консултации с цел предотвратяване на полово предавани 
инфекции трябва да бъдат допускани в помещенията на 
заведенията, напр. ако такива се провеждат от сътрудни-
ците на здравни служби или на специализирани консул-
тативни организации, на които е дадена поръчка за това.

Забранени са услугите без презерватив. И рекламата за 
тях е забранена. Нарушенията се наказват с големи па-
рични глоби.

Важни места за контакт

„Амалие“ – консултационна организация в град Ман-
хайм

Дейността на консултационната организация в град 
Манхайм „Амалие“ е насочена към жените, които работят 
в проституцията или желаят да се откажят от тази рабо-
та. Тя предлага консултации, съпровожда и помага на 
жените, които работят в проституцията. „Амалие“ подкре-
пя във всички области от живота и предлага специализи-
рана помощ в проблематично положение, като напр. при 
бременност, относно здраве, отказване от работата, 
търсене на квартира, юридически въпроси или търсене 
на работа. Жените, които не се занимават доброволно с 
проституция или са принудени да я извършват и търсят 
възможно най-бърза помощ и се нуждаят от пълна защи-
та, могат да се обръщат по всяко време към консултатив-
ната организация. Всички услуги на „Амалие“ са безплат-
ни и могат при необходимост да се извършват и 
анонимно.  

Beratungsstelle „Amalie“
(Консултативна организация „Амалие“) 
Draisstraße 1
68169 Mannheim
info@amalie-mannheim.de
тел.: +49 621 46299530

Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis
(Здравна служба на окръг Рейн-Некар)

AIDS-STI-Beratung (анонимно и безплатно)
Kurfürstenanlage 38-40
69115 Heidelberg
тел.: +49 6221 5221820 (с предврително записване на час)

Universitäts-Frauenklinik 
(Университетска болница за женски заболявания)

Im Neuenheimer Feld 440
+69120 Heidelberg
тел.: +49 6221 567856 

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“(телефон за помощ 
„Насилие върху жени“ – безплатна линия)

тел.: +49 8000 116016

Връзка с полицията в спешни случаи: тел. 110

Polizeirevier Heidelberg Mitte
(полицейско управление на град Хайделберг, район Мите)
Römerstraße 2 – 4
69115 Heidelberg
тел.: +49 6221 991700 

Polizeirevier Heidelberg-Nord
(полицейско управление на град Хайделберг, район Норд)
Furtwänglerstraße 11
69121 Heidelberg
тел.: +49 6221 45690

Polizeirevier Heidelberg Süd
(полицейско управление на град Хайделберг, район Зюд)
Bürgerstraße 47
69124 Heidelberg
тел.: +49 6221 34180

Frauen helfen Frauen e.V / Autonomes Frauenhaus 
(Регистрирано дружество „Жени помагат на жени“/
автономен дом за жени)

Mannheimer Straße 226
69123 Heidelberg 
тел.: +49 6221 840740 

Mitternachtsmission – Fachberatungsstelle 
Menschenhandel (Специализирана организация за 
консултации при трафик с хора – „Полунощна мисия“ в 
град Хайлброн)

Steinstraße 8
74072 Heilbronn
тел.: +49 7131 84531 (24 de ore)


