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Консултация и регистрация за работници в сферата 
на сексуалните услуги 

(съгласно Закона за защита на проституцията) 
 
Като работник в сферата на сексуалните услуги можете да уговаряте час за 
здравна консултация и регистрация: 
 

 По имейл: proSABI@lagus.mv-regierung.de 

 По телефон 0385 588 59355 или  0171 1762120 в следното работно 
време: 

 
 

    
Здравните съвети и регистрацията се извършват във Федералната служба по 
здравеопазване и социални въпроси в отдел Рro*SABI на предварително 
уговорена дата на място по Ваш избор (Рощок, Шверин, Нойбранденбург).  При 
необходимост се предлагат и цифрови услуги за устен превод. За Вас няма да 
възникнат никакви разходи.  
 
Моля предвидете достатъчно време и носете със себе си следните документи на 
уговорената среща:   

 Една снимка 
 Лична карта или паспорт 
 Разрешително за работа/разрешение за пребиваване (за граждани 

извън ЕС) 
 Актуално удостоверение за адресна регистрация на настоящ адрес 

или постоянен адрес или документ за адрес за получаване на поща 
в Германия.  

 
 

понеделник: - 13 до 15 ч. 

вторник: 10 до 12 ч. 13 до 15 ч. 

четвъртък: 10 до 12 ч. 13 до 15 ч. 

петък: 10 до 12 ч. - 

mailto:prostituiertenschutz@lagus.mv-regierung.de


Най-важните факти на едно място: 
 
 Здравната консултация е поверителна консултация. Не се извършва 

преглед. Не става въпрос за здравно свидетелство.  
 
 Вашите данни се разглеждат строго поверително и се използват само за 

прилагането на Закона за защита на проституцията. 

 По Ваше желание здравната консултация както и регистрацията, 
включително лични консултации могат да се осъществят в рамките на 
един уговорен час.   

 
 Регистрацията е безплатна.  
 
 По желание може да Ви се издаде удостоверение за псевдоним.  
 
 
Така ще ни намерите в… 
 
Рощок: Федерална служба по здравеопазване и социални въпроси, 
Фридрих Енгелс платц 5-8, 18055 Рощок 
 
Шверин: Федерална служба по здравеопазване и социални въпроси, 
Фридрих Енгелс щрасе 47, 19061 Шверин 
 
Нойбранденбург: Федерална служба по здравеопазване и социални 
въпроси, Нойщрелицер щрасе 120, 17033 Нойбранденбург 
 
Инструкции за пристигане с автомобил или с обществен транспорт, както и 
допълнителна информация: 
http://www.lagus.mv-regierung.de/Prostituiertenschutzgesetz 
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