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П р е д и т о в а н як о л к о д ум и :
От няколко години (01.01.2002) в Германия има закон, регламентиращ правните отношения на
проститутките (Закон за проституцията). Оттогава в Германия по принцип работата в областта на
сексуалните услуги не се счита за безнравствена. Законът за проституцията позволява също да се
уредят безнаказано подходяща работна среда и подлежащи на осигуряване трудови отношения. Все пак,
ако работите в областта на проституцията, трябва да знаете и спазвате някои законови разпоредби.

С тази брошура искаме да направим кратък преглед на тези разпоредби. Наред с това искаме да Ви
посочим партньори за контакт, които ще могат да Ви консултират и подкрепят при въпроси или
проблеми!

Ако сте на възраст между 18 и 21 години, в сила са Специални разпоредби. Обърнете се за консултация
към Консултационна служба или към полицията!

О ф е р т и з а к о н с ул т а ц и я и п о мо щ :
Мадона, рег. дружество
Дружество за професионално обучение и културно образование на проститутки
Гусщалщрасе 33
44793 Бохум
Телефон: 0234-685750
info@madonna-ev.de
Мадона, рег. дружество. е организация за самопомощ на проститутки. Тя ще Ви информира и консултира безплатно, а ако
желаете анонимно, например:
ако искате да се занимавате със проституция или работите там
при всякакви въпроси, свързани с проституцията
относно данъци, здравно осигуряване, безопасност на труда и здравеопазване
ако не искате да работите повече в проституцията
при планиране на професионални промени или нови жизнени перспективи
за осигуряване на бъдеща издръжка за живот
при комуникация със служби и власти
при уреждане на дългове
при проблеми с разрешението за пребиваване и работа
при разрешаване на лични конфликти напр. в партньорски отношения, брак и семейство
Консултационна служба Мадона се използва и като място за срещи на проститутки.

още информация на адрес:
www.madonna-ev.de
www.koopkoma.de

Свят с център Херне
Консултационна служба за емигрантки
Овервегщрасе 31, 44625 Херне
Телефон: 02323 - 9949719/20
Дошли сте в Германия, за да започнете законна работа, за да се омъжите или по други причини?
Давани ли Ви са лъжливи обещания?
Принудени ли бяхте да проституирате или Ви пречеха да се откажете от тази дейност?
Не сте ли получавали пари за работата си?
Отнеха ли Ви документите?
Упражниха ли натиск върху Вас, като Ви заплашиха, че ще приложат насилие върху роднините
Ви в родната Ви страна?
Били ли сте бита, изнасилена, заплашвана или затворена?
Не знаете или почти не знаете немски език, страхувате се от полицията, от властите?
Ако сте преживели дори само една от тези ситуации или други подобни, можете да се обърнете към нас.
Консултацията е безплатна, анонимна и поверителна!
Помагаме, за да намерите безопасно настаняване.
Помагаме при лични, партньорски и правни проблеми.
Ще Ви придружим и подкрепим при съдебни процеси.
Ще Ви помогнем, ако искате доброволно да се върнете в родната си страна.
Ако е необходимо, ще Ви намерим преводачка.
Полиция
Службата за контакт при наказателни деяния и известяване за обстоятелства във връзка с проституцията (например
сводничество, търговия с хора или експлоатиране на проститутки) при Полицията в Бохум е
Криминалният комисариат KK 12,
тел.: 0234 909 4120.
Комисариатът се намира в Дирекцията на полицията Бохум, Улан щрасе 35, 44791 Бохум, притежава компетентност в
градовете Бохум, Херне и Витен. В часовете извън работното време и в събота и неделя /официални празници/ можете
да се свържете с дежурния полицейски участък,
тел.. 0234 909 4441.

Правни разпоредби
Право на строежt:
Град Бохум е определил – както и повечето други градове и общини - райони от града за съвсем определени цели (ползване).
Има чисти жилищни райони, смесени райони, стопански и промишлени райони. В Наредбата за строителство и ползване на
райони за определени цели може подробно да прочетете, какво стопанско ползване е разрешено в съответния район.
По принцип важи: Проституция може да се упражнява само в помещения, за
които е дадено съответното разрешение за строеж и които са разположени
извън жилищните райони.
Има различни видове фирми за проституция:
Бордей (публичен дом)
Под бордей разбираме организирано предлагане на проституция в сграда.
фирми от рода на бордеите
Във фирмите от рода на бордеите се предлагат различни услуги, свързани с проституцията, напр. в клубове за масаж,
съответни сауни или в апартаменти, в които работят повече от две проститутки.
Жилищна проституция
Жилищната проституция е проституцията на една до две проститутки в едно жилище, като поне едната проститутка
трябва да живее там (основно жилище).
Но няма стандартно разрешение в зависимост от вида на фирмата за
проституция и на определеното ползване на градския район. За всеки случай
е необходимо отделно решение!
Затова се обърнете за всеки случай директно към
Службата за градско планиране и застрояване Бохум,
телефон 0234 910 - 3442.

Правни норми, регламентиращи правата за упражняване на занаят и административно право:
Район на забранена дейност– забранена проституция
На територията на град Бохум посредством постановление на правна разпоредба съществува район на забранена дейност
(вижте плана и приложението), в който е забранено упражняването на проституция. В района на забранена дейност нямата
право да работите в сферата на проституцията, в противен случай ще трябва да се сблъскате с правните последици. Те се
простират от административни нарушения до фактически състав на престъпление (§184 d от Наказателния кодекс).
Имате ли въпроси в тази връзка? Обърнете се, моля, към
Адмнистративна служба Бохум,
Телефон: 0234 910-3682
Правни норми, регламентиращи правата за упражняване на занаят
В Бохум самостоятелно упражняваната проституция не се категоризира като занаят (по смисъла на браншовия
правилник). Вие поради това не трябва и не можете да регистрирате занаят, ако самостоятелно работите като
проститутка.
Моля, свързвайте се винаги с Данъчната служба, за да получите оттам Вашия личен данъчен номер.
Ръководенето на публичен дом или на фирма от ранга на публичен дом следва да се регистрира в Бохум с оглед на
правото за упражняване на занаят. Ако се дават също така алкохолни напитки, то Ви е необходимо допълнително
разрешително за упражняване на хотелиерска и ресторантьорска дейност.
Имате ли въпроси в тази връзка? Обърнете се, моля, към
Адмнистративна служба Бохум,
Телефон 0234 910- 1217,3662,3323.

Данъчно право:
Облагане с данък на проститутки
Ако самостоятелно работите като проститутка, то принципно подлежите на облагане с подоходен данък, с данъка върху
оборота и с патентен данък. Във всеки случай Ви е необходим данъчен номер, който ще получите във Данъчната
служба. Свържете се, моля, във всеки случай преди започване упражняването на дейността с Данъчната служба.
Моля, обърнете се към
Данъчна служба Бохум-Юг
Кьонигсалее 21, 44789 Бохум
Телефон: 3337-0
или
Данъчна служба Бохум-център
ул. Кастропер Щр, 40 - 42, 44791 Бохум
Теелфон: 514 -0
Там ще получите също така допълнителен информационен материал на тема „Данъци за проститутки”.
Здраве
Ако предлагате сексуални услуги, то посредством честите сексуални контакти може да се стигне до кожни раздразнения
и наранявания. Посредством това се увеличава риска, причинители на болести да проникнат в кожата. По-специално
трябва да се споменат СПИН/ХИВ, хламидии, хепатит B и C, гонорея (трипери) и сифилис (луес). Най-добрата защита
предлагат кондоми, защитен гел и внимателната хигиена на интимните части. Въпреки това може да се стигне до
инфекции. Ако се окаже, че защитата не е подействала или разпознавате подозрителни признаци (миризма, усилено
течение или болки), то се препоръчват прегледи по възможно най-бързия начин. Помислете за това, че признаците за
заболявания за предавани по сексуален път инфекции понякога са твърде трудни за разпознаване! Ето защо
контролните прегледи също и без да са налице оплаквания, могат да се окажат целесъобразни.
Здравна служба Бохум
Вестринг 28/30, стая 13
Телефон: 0234/910-3238
Приемно време: четвъртък между 15 - 17 ч.

Право на чужденци
Ако сте чуждестранен гражданин и желаете да работите като проститутка, то работата Ви се смята за трудова дейност
по смисъла на Закона за правното положение на чужденците. Дали и какво можете да работите в Германия, зависи
например от това какво гражданство имате. В случай на неясноти или съмнения моля да се обърнете директно към
Службата за чужденците.
1. Ако сте гражданин на страна-членка на ЕС и желаете да работите самостоятелно като проститутка?
То тогава на всяка цена трябва да регистрирате местожителството си в Бюрото за граждани и да представите на
Службата за чужденците здравната си осигуровка, данъчния номер (в данъчната служба) и задграничния си паспорт
или лична карта.
2. Ако имате друго гражданство, но разполагате с право на пребиваване за определен срок, което Ви е
предоставено в страна-членка на ЕС?
Вие имате право до три месеца да пребивавате в Германия, но не и да работите - нито самостоятелно, нито да бъдете
назначена като проститутка.
3. Ако имате друго гражданство, но разполагате с „право на продължително пребиваване в ЕС”, дадено
Ви от страна лен на ЕС (не е достатъчно безсрочно разрешение за пребиваване!) ?
Моля обърнете се към Службата за чужденците. Сътрудниците там могат да проверят дали е възможно да работите
самостоятелно като проститутка.
4. Ако вече пребивавате в Германия с валидно издаден от немската Служба за чужденците разрешение
за пребиваване или разрешение за стопанска дейност?
Ако притежавате разрешение за стопанска дейност, имате право да работите в Германия, и то самостоятелно или
несамостоятелно.
Ако притежавате разрешение за пребиваване, моля обърнете се към Службата за чужденците. Понякога в
разрешението Ви за пребиваване има условие, и нямате право направо да упражнявате каквато и да било трудова
дейност. Може да е необходимо, да изискате промяна на условието, с което да можете да работите самостоятелно като
проститутка.
Моля обърнете внимание на това, че нарушаването на валидните правни разпоредби, свързани с
дейността на проститутките - напр. на Наредбата за забрана на тази дейност в района факт, пораждащ възможност за експулсиране, който може да доведе до прекратяване на
пребиваването Ви!

представлява

Бюро за чужденци Бохум,
тел. 0234- 910 2400
Други адреси за контакт и информация:
Добри сделки: Правно АБВ на проституцията,
брошура на Федералния съюз Сексуални услуги
Медицинска помощ за бежанци,
Енгелсбургерщрасе 168, 44789 Бохум,
тел.: 0234 904 1380,
email: mfh-bochum@gmx.de
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