Закон за защита на
проституиращите
Какво означава това?

1. Здравна консултация

2. Регистрация в Отдел
Ред и стопанска дейност

1. Gesundheitliche
Град Брауншвайг
Здравна служба (Gesundheitsamt)
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

Град Брауншвайг
Център за обслужване на гражданите,
обществена сигурност
Отдел Ред и стопанска дейност
(Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten)

Ако се занимавате с проституция Вие трябва да
регистрирате тази дейност.

трамвайна линия: 1 или 2
спирка:
Здравна служба/Воден свят
(Gesundheitsamt/Wasserwelt)

Услуги като еротичен или тантра масажи, както и
работата като домина (доминираща жена) или
ескорт са също така задължителни за
регистрация.

Преди регистрирането като проституиращ/-а Вие
трябва да бъдете консултирани по здравни теми в
Здравната служба на град Брауншвайг.
Здравната консултация е безплатна.

Не са задължителни за регистрация:
снимане на порнофилми, пийп шоу, еротични
танци на пилон, уеб-камера (web-cam)предложения и телефонен секс.

Уговаряне на час
Herr Grotrian

Teл.: 0531/ 4 70 57 36

Herr Dießner

Teл.: 0531/ 4 70 57 37

(Стая 2.08)
(Стая 2.09)

Уговаряне на час

……..

Frau Kinel:

Teл.: 0531 / 470 7260

manuela.kinel@braunschweig.de

Frau Talhofer :
Без тази регистрация собственикът няма право
да Ви даде стая под наем, Вие следователно
нямате право да работите без удостоверение за
регистрация като проституиращ/-а. Който работи
без регистрация (удостоверение за регистрация
като проституиращ/-а), трябва да плати парична
глоба.
Удостоверението за регистрация като
проституиращ/-а и удостоверението за здравна
консултация трябва по време на работа винаги
да ги носите със себе си. Тези документи са
важни при проверки.

Richard-Wagner-Straße 1
38106 Braunschweig

Teл.: 0531 / 470 7269

anne.talhofer@braunschweig.de
Моля идете преди уговорения час в

Стая Регистрация E.34
Носете в уговорения час
- документ за самоличност –
След консултацията получавате удостоверение за
здравна консултация, което е необходимо за
Вашата регистрацията като проституиращ/-а в
Отдел Ред и стопанска дейност.
Ако желаете, може да бъде уговорен часът за
Вашата регистрацията като проституиращ/-а в
Отдел Ред и стопанска дейност (Abteilung
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten).
.

За регистрирането, моля носете следното:
- документ за самоличност
- 1 биометрична паспортна снимка
- удостоверение за здравната
консултация
В случай, че не сте гражданин на Европейския
съюз, донесете още удостоверение за
разрешителното за работа.
Необходими данни при регистрацията:
1. име и фамилия
2. дата и място на раждане
3. гражданство (поданство)
4. адрес за получаване на писма или
адрес на регистрация
5. места, където искате да работите
За удостоверението за регистрация, както и за
подновяването на регистрацията се заплаща
такса по 15 евро.
По желание, удостоверението за регистрация
като проституиращ/-а може да бъде издадено
допълнително и на псевдоним (работно име).
Това удостоверение е безплатно.

Колко време са валидни
удостоверението за здравна
консултация и удостоверението за
регистрация ?
Verlängerung
под 21-годишна
der Bescheinigungen
възраст
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Здравна служба:
Anmeldungen bis zum 31.12.2017
Удостоверението е валидно 6 месеца.
След изтичане на този
трябва отново да се
überсрок
21 Jahre
проведе здравна консултация.
Gesundheitsamt
Ordnungsamt
24 Monate (2 Jahre)

36 Monate (3 Jahre)

Отдел
Ред и стопанска nach
дейност:
nach Erstanmeldung
Erstanmeldung

Документът е валиден 12 месеца (1 година).
unter 21 Jahren
След изтичане на този срок регистрацията трябва да
Ordnungsamt
сеGesundheitsamt
поднови.
alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

от 21-годишна възраст
Verlängerung der Bescheinigungen
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Здравна служба:
Anmeldungen ab dem 01.01.2018
Удостоверението е валидно 12 месеца (1 година).
След изтичане на този срок трябва отново да се
über 21 Jahre
проведе здравна консултация.
Gesundheitsamt
Ordnungsamt

Отдел
Ред (1
и Jahr)
стопанска дейност:
12 Monate
24 Monate (2 Jahre)
nach Erstanmeldung
nach Erstanmeldung
Регистрацията като проституиращ/-а е валидна
24 месеца (2 години).
unter 21 Jahre
След изтичане на този срок регистрацията трябва да
Ordnungsamt
сеGesundheitsamt
поднови.
alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

Ако не искате да продължите
удостоверението за регистрация

Информация
Ако искате да прекратите дейността като
проституиращ/-а, трябва да съобщите за това в
Отдел Ред и
стопанска дейност. Вашите
запаметени данни ще бъдат заличени най-късно
3 месеца след изтичане срокa на валидност на
Вашата регистрация.

Закон за защита на проституиращите
____________________________

Други разпоредби:
Задължение за използване на
презерватив
Секс без презерватив е забранен. Ако въпреки
това клиент изисква от Вас секс без презерватив,
той може да бъде наказан с голяма глоба.
Вие нямате право да привличате клиенти с
това, че предлагате секс без презерватив. Това
е също така забранено.

В Германия здравното
осигуряване и плащането на
данъци са задължителни.
Вие можете да имате:
a.) частна зравна застраховка при немска
здравна каса
b.) Европейска здравноосигурителна карта
(EU-Versicherung) от Вашата родна страна
От данъчната служба получавате данъчен
номер. За да нямате проблеми, съветваме Ви,
всяка година да подавате данъчна декларация в
данъчната служба.
Ако
прекратите
Вашата
дейност
като
проституиращ/-а, се препоръчва да информирате съответната данъчна служба за това.

FACHBEREICH SOZIALES UND GESUNDHEIT

–GESUNDHEITSAMT–
(З Д Р А В Н А С Л У Ж Б А)
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

bulgarisch

