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Информация за
Процедура за регистриране по Закона за защита на проститутките (ProstSchG)
На 1 юли 2017 г. Законът за защита на проститутките влезе в сила. Така проститутките са
задължени да докладват дейността си, след предварителна здравна консултация в държавно
учреждение. Компетентните органи в Долна Саксония бяха определени от областното
правителството с Наредба от 5. октомври 2017 г. В окръг Хамелн-Пирмонт здравната
консултация е задължение на здравната служба, а издаването на удостоверението за
регистрация е задължение на отдела за спазване на реда на правната служба.

Здравна консултация
Здравната служба на окръг Хамелн-Пирмонт провежда предписаната в чл. 10 здравна
консултация за хора, които предлагат сексуални услуги, и издава сертификат за това. Този
сертификат трябва да бъде представен в рамките на 3 месеца пред органа, отговорен за
регистрацията.
Здравната консултация е поверителен разговор по въпросите на превенцията на
заболяванията, консултация за бременността и превенцията, рисковете от употребата на
наркотици и алкохол, както и въпросите на ситуации, включващи насилие и извънредни
ситуации. Медицински преглед не се провежда.
Кога трябва да се извърши консултацията?
Проститутките, които са работили преди 01.07.2017 г., трябва да регистрират дейността си до
31.12.2017 г.
В противен случай регистрацията трябва да се извърши преди започване на дейността.
Здравната консултация трябва да се извършва на регулярни интервали:
- за проститутки над 21 години ежегодно
(при регистриране до 31.12.2017 г. първият път е след 2 години),
- за проститутки от 18 до 21 години на всеки 6 месеца.
Къде се провежда консултацията?
Консултацията се провежда в
здравната служба, Хугенотенщрасе 6, 31785 Хамелн; 2. етаж, стая 203
и то само след предварително запазване на час.
Ваше лице за контакт за информация и запазване на час е г-жа Нойман, телефон:
05151/903-5112 или -5115, имейл: christel.neumann@hameln-pyrmont.de.
Моля, споделете дали се нуждаете от превод на Вашия майчин език. Окръгът ще Ви
предостави безплатно преводач.
Какво трябва да донесете за консултацията?
Документ за самоличност (напр. лична карта, паспорт) трябва да бъде представен при
консултацията.
Консултацията е безплатна.
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Удостоверение за регистрация
Отделът за спазване на реда на правната служба на окръг Хамелн-Пирмонт, Зюнтелщрасе
9, 31785 Хамелн, приема регистрацията и издава т.нар. удостоверение за регистрация, както
и допълнително алтернативно удостоверение при поискване.
По закон се изисква Вашата регистрация като проститутка да се извърши лично. Ще Ви бъде
предоставен съответният формуляр за регистрация.
Приемането на регистрацията и издаването на удостоверение за регистрация се извършва
само след предварително запазване на час. Преди издаването на удостоверението трябва
да се проведе разговор за информация и консултация, в който наред с другото се дава
основна информация за правното положение съгласно ProstSchG, за осигуряване в случай
на болест, за здравните и социални възможности за консултации, за достъпа до помощ при
извънредни ситуации и за наличното данъчно задължение.
Вашето лице за контакт за информация и запазване на час е г-жа Зееле
Телефон: 05151/903-2508 или -2504, имейл: sandra.seele@hameln-pyrmont.de, стая 1A03.
Моля, споделете дали се нуждаете от превод на Вашия майчин език. Окръгът ще Ви
предостави безплатно преводач.
Нуждаем се от следните Ваши данни:
-

Име и фамилия
Дата на раждане и място на раждане
Гражданство
самостоятелно жилище или основно жилище по смисъла на Закона за регистрация,
от помощ ще е адрес за връчване на документи и писма
посочване на федералните провинции или общините, в които се планира дейност

Моля, носете си следните документи:
-

2 актуални снимки / ксерокопия, без рамка, 45 милиметра високи и 35 милиметра
широки
лична карта, паспорт, документ, заместващ личната карта или паспорта
сертификат за проведена здравна консултация съгласно
чл. 10 пар. 1 от ProstSchG (не по-стар от 3 месеца)
доказателство за това, че можете да бъдете наемани или да извършвате
самостоятелна дейност в Германия (важи само за граждани на трети страни).

Валидност на удостоверението за регистрация:
Удостоверението важи за лицата, подлежащи на регистрация,
- над 21 години за 2 години (при регистриране до 31.12.2017 г. за първоначален срок от
3 години),
- под 21 години за 1 година.
Такси:
Удостоверенията за регистрация се издават срещу заплащане. Таксата се заплаща в брой
след консултацията.
Такса за удостоверение за регистрация:
(по желание) такса за алтернативно удостоверение:

15,00 евро
15,00 евро
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