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Касандра консултира  безплатно, 
аннонимнио и на много езици. Ние спазваме 
клетва за тайна. По желание идвамена 
работното място.  Ние консултираме лично, по 
телефона или онлайн. 

Kassandra e.V. 
Endterstr. 6 / ул. Ендтерщтрасе 6 
90459 Nürnberg/ Нюрнберг 
 

Телефон: 0911 / 376527 7 

Факс: 0911 / 376527 99 

Емайл: kassandra@kassandra-nbg.de 
Интернет: www.kassandra-nbg.de 

Работно време 
 

Консултационен център: 
пон, вт, чет   10  - 18 ч. 
ср   10  - 12 ч. 
пет   12  - 14 ч. 
 

Касандра Кафене: 
пон—пет   14  - 18 ч. 

Организацията Касандра е основана 1987 от жени, 

работещи или работили в проституцията, и от жени с 

други професии, които са против дескиминирането и  

за законова и социална равнопоставеност на хората, 

работещи в проституцията.  Касандра е единствената 

организация за самопомощ с и за работещите в 

сектора на сексуалните услуги в Бавария и е основател 

на консултационният център Касандра, на кафенето 

Касандра и на други проекти. 

Тъй като финансирането ни не е изцяло възможно 
само с обществени средства, сме благодарни за всяко 
дарение. Като организация с идеални цели издаваме 
квитанции за даренията, които да послужат пред 
данъчните служби. 

Финансиране и подкрепа чрез 

Член в 



Съвети за поведение при полицейски 
проверки 

Тази брошура ти дава съвети как да се държиш при 
полицейски проверки.  

 

Който работи в проституцията, трябва да е подготвен 
за това, че може да баде проверяван от полицията или 
да попадне в полицейска рация. 

В Нюрнберг, при проверка на лица в апартаменти, 
полицията се държи любезно и дискретно и внимава 
да не пречи на работата. 

Правата и задълженията на полицията, определени в 
закона за задачите на полицията, се различават в 
различните провинции. В Бавария този закон позволява 
на полицията по всяко време достъп до местата, 
където се практикува проституция. 

Навсякъде, където се предлагат сексуални услуги, дали 
в клубове, апартаменти, бордеи или на улицата, 
полицията има право да проверява лица и да провeжда 
полцейски рации. В сравнение с  частни жилища,  
жилищата, в които се извършва проституция могат да 
бъдат по всяко време контролирани и посещавани. 

Полицейските проверки могат да бъдат провеждани по 
различни причини: например заради работа на черно, 
укриване на данъци, при потенциална опасност и други.  

Понякога полицейските контроли биват проведени 
заедно с митниците (данъчна полиция) или с други 
служби. 

Дали при проверка на лица или по време на рация, 
полицаите често задават много въпроси, но човек не е 
длъжен да отговаря на всички от тях.  

 

По принцип важи следното:  

Длъжни сте да посочите само личните си данни, 
т.е. да посочите това, което е записано в личната 
ви карта или задграничния ви паспорт. Трябва 
да си кажете името, рожденната дата, мястото 
на раждане, настоящия си адрес или да си 
покажете паспорта.  

Същото важи и ако ви отведат в полицейския 
участък или ви обвинят в някакво престъпление.  

Питат, освен за личните данни, дали предлагате 
сексуални услуги срещу заплащане, кой е 
собственикът на клуба, дали имате определено 
работно време и каква част от парите си трябва 
да предавате.  

Освен това полицията пита и за причината за 
вашето присъствие (работа в проституцията, шеф 
или гост) и си записват как сте облечени. 
Полицията има право и да ви снима, както и да 
изпрати предварително някой цивилен полицай 
като клиент. 

Не сте длъжни да казвате дали имате данъчен 
номер и дали правите данъчна декларация. Не 
сте длъжни също да давате мобилни или 
домашни телефонни номера. На лични въпроси, 
като дали сте женени или омъжени и дали имате 
деца, също не сте длъжни да отговаряте. 

Вашите права и задължения: 

 Имате правото да искате полицаите да ви 
покажат техните доументи  и е редно да го 
използвате. 

 Задължени сте само да си дадете личните 
данни (име, рожденна дата, място на 
раждане, настоящ адрес). При чужденци 
контролират също и статуса на 
пребиваване, който трявба да се 
удостовери чрез паспорта.  

 Имаш право на преводач. 

 Не подписвайте нищо, което не можете да 
прочетете или не разбирате. Не сте задължени.  

 Ако полицията конфискува Ваши лични вещи, 
поискайте разписка за това. 

 Не трябва да давате информация за доходите си 
от проституция или други доходи (например 
социални помощи, помощи за безработни). 
Измама е, ако взимате помощи и не сте 
споменали допълнителния си доход от 
проституция. Полицаите са длъжни, ако узнаят за 
нарушения на закона, да предадат информацията 
в съответните служби (например в социалната 
служба). 

 Ако нещо не е ясно, ще ви е от полза, ако вземете 
името и служебиня номер на полицая.  

 При призовка в полицията като свидетел или 
обвиняем можете да не се явявате, обаче в 
прокуратурата или съда сте длъжни да отидете.  

 Като обвиняем не сте длъжни да давате 
показания, обаче като свидетел сте длъжни 
(освен ако показанията обременяват самите вас). 

 Ако желаете да се свържете  с отделението на 
полицая или си търсите адвокат, можем да ви 
помогнем. 

 

Препорачително е да се държите спокойно и разумно 
при полицейски проверки и рации. Не 
предизвиквайте служителите и не се оставяйте те да 
ви предизвикват. Мислете за правата си. 
 

Проституцията е легална дейност в Германия и затова 
можете по всяко време да се обърнете към полицията 
при проблеми или ако имате нужда от помощ. 

 

Спешен телефонен номер: 110 


