
  

ИНФОРМАЦИОННА  
ДИПЛЯНА  
за управителки и управители  
на еротични заведения  

Вие сте решили да се занимавате с еротично заведение във  
Виена. В Австрия проституцията по принцип е разрешена  
от закона, ако проституиращите са навършили 18 години.  
Като  управител(ка)  на  еротично  заведение  имате  различни 
задължения.  

Тази  брошура  Ви  информира  за  правните  разпоредби  във  
Виена с оглед  да  можете  да  изпълнявате  точно  Вашите  
законни задължения и да избегнете нарушения на закона.  

КАК ДА ИЗБЯГВАТЕ  
ГЛОБИ? 
Условия за законна работа  
Защитените зони в радиус от 150 метра от определени обекти  
се премахват от 1 ноември 2011 г. и за еротични заведения. 

Еротичното  заведение  трябва  да  отговаря  на  следните  
условия:  
• Да има директен и отделен достъп до открито пространство 
• Проституиращите да имат право да се разпореждат с  

всички помещения на еротичното заведение. 
• Да не се помещава на гара, станция или апартамент  

в жилищен блок. 
• Да разполага със съоръжения и предпазни мерки за  

сигурност на хората (пътища за бягство, пожарогасители,   
достатъчен брой душове и тоалетни и др.). Точните  
изисквания в тази връзка ще намерите в наредбите на  
Магистрата на град Виена. 

• Да гарантира защитата на младежите от отрицателно 
въздействие и да не смущава прекомерно съседите (особено
с нагледна еротична реклама или с оптическото оформление  
на онези зони на сградата, които се виждат от съседите). 

Внимание: Ако имате намерение да се предлага проституция  
и пред заведението, трябва да се спазват в допълнение и пра-
вилата за улична проституция. 

Предлагането на платени секс услуги на улицата в жилищни  
райони е забранено 

Осъществяването на проституция (всякакъв вид сексуални  
действия) на улицата е забранено във всички случаи.  

Проверки на Вашето заведение  
Полицията и отдел 36 на Магистрата са длъжни - независи-
мо от други органи - да проверяват, дали спазвате Закона за  
проституцията, наредбите и индивидуалния административен  
акт.  Полицията  има  право  да  влиза  във  Вашето  заведение,  
ако трябва с прилагане на уместна принуда за Ваша сметка.  
При тежки провинения полицията може да затвори заведени-
ето Ви на място! 

Внимание:  Препоръчително  е  да  раздавате  безплатно  
презервативи на проституиращите. 

Управление на еротично заведение от проституиращи  
Ако наред с управлението на еротично заведение се занима-
вате и с проституция трябва да регистрирате пред полицията  
както дейността Ви като управител(ка) на заведението, така и  
като проституиращ(а).  

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА
УПРАВИТЕЛКИ И УПРАВИТЕЛИ НА  
ЕРОТИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte 
(СОФИ Възможности за образование за проституиращи) 
1150 Виена, Йолвайнгасе № 6-8 (1150 Wien, Oelweingasse 6-8) 

 01 897 55 36   E-Mail: sophie@volkshilfe-wien.at  
Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Gastronomie  
(Виенска стопанска камара, браншова група «Гастрономия») 
1010 Виена, Юденплатц № 3-4 (1010 Wien, Judenplatz 3-4) 

 01 514 50-4207  E-Mail: gastronomie@wkw.at  

Landespolizeidirektion Wien Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 
(Дирекция на полицията на Федерална провинция Виена 
Регистрационна служба по въпроси на проституцията) 
1010 Виена, Дойчмайстерплатц № 3 (1010 Wien, Deutschmeisterplatz 3) 

 01 313 10-21180  
Beratungsstelle COURAGE Wien  
(Център за консултация КУРАЖ Виена) 
1060 Виена, Виндмюлгасе № 15/1/7 (1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7) 

 01 585 69 66   E-Mail: info@courage-beratung.at  
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НАСИЛИЕ НАД ПРОСТИТУИРАЩИ ИЛИ 
НАД МАЛОЛЕТНИ ПРОСТИТУИРАЩИ  
Следните неща в Австрия са забранени и се наказват от закона 
• Принуждаване на други хора за проституция 
• Проституция преди навършване на 18 години 
• Заплахи срещу семейството на проституиращи 
• Принуждаване на проституиращи да работят без презерватив 
• Принуждаване за форми на секс, които проституиращият     

отхвърля 
• Отнемане на (част от) полученото от клиента възнаграждение 
• Задържане на паспорта на проституиращи 
• Принуждаване към проституция на проституиращи, които искат да  

се откажат от тази работа 
• Принуждаване на проституиращи да стоят в заведението  

Ако  извършите  такива  действия,  трябва  да  очаквате  полицейски  
разследвания и завеждане на наказателно дело.  

24h – Frauennotruf (Денонощна гореща телефонна линия за жени)   
01 71 71 9     E-Mail: frauennotruf@wien.at  www.

frauennotruf.wien.at  

24h – Helpline bei Menschenhandel (Polizei)   
Денонощна гореща телефонна линия за жертви на трафик на хора 
(полиция)  

01 248 36-85383   E-Mail: menschenhandel@bmi.gv.at  

LEFÖ – IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel  
(LEFÖ-IBF Ц 
1040 Виена, Флорагасе № 7А/7 (1040 Wien, Floragasse 7А/7) 

01 796 92 98   E-Mail: ibf@lefoe.at  

SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte 
(СОФИ Възможности за образование за проституиращи) 
1150 Виена, Йолвайнгасе № 6-8 (1150 Wien, Oelweingasse 6-8) 

01 897 55 36   E-Mail: sophie@volkshilfe-wien.at  

Beratungsstelle COURAGE Wien  
(Център за консултация КУРАЖ Виена) 
1060 Виена, Виндмюлгасе № 15/1/7 (1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7) 

01 585 69 66   E-Mail: info@courage-beratung.at  

Полиция      133       Бърза помощ     144       Пожарна     122  



ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА  
ЕРОТИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ  
Първа стъпка  
Регистриране при полицията   

Какво трябва да съдържа заявлението за регистрация? 
•  Вашето собствено и фамилно име, предишни имена, дата   

на раждане, гражданство и настоящ адрес     
(официален документ за самоличност, удостоверение    
за раждане, удостоверение за адресна регистрация). 

•  Описание на еротичното заведение в два екземпляра. 
Препоръчително е да приложите към описанието     
външни снимки на заведението! 

•  Планове на еротичното заведение в два екземпляра. 
Плановете трябва да съдържат заверка на авторизиран   
инженер по гражданско строителство, че заведението     
отговаря на строителния правилник за Виена и на издаденото  
разрешително за строеж, както и на Закона за проституцията   
във Виена от 2011 г. и издадените на тази база регламенти. 

• Свидетелство за съдимост за Вас, не по-старо от три     
месеца. 

Внимание: Вие  сте  длъжен(на)  да  регистрирате  еротичното  
заведение и тогава, когато заведението има вече разрешител-
но за строеж или разрешително за експлоатация на обекта съ-
гласно Браншовия правилник и Вие притежавате разрешение  
за упражняване на стопанска дейност!  
Контакт: 
Дирекция на полицията на Федерална провинция Виена
Регистрационна служба по въпроси на проституцията 
1010 Виена, Дойчмайстерплатц № 3  
(1010 Wien, Deutschmeisterplatz 3)  

 01 313 10-21180   

Втора стъпка 
Процедура на полицейско разследване   

Полицията проверява 
• Вашите данни, 
• Вашето свидетелство зa съдимост и 
• дали са налице условията за работа на заведението.  

Трета стъпка 
Индивидуален административен акт 
на Полицията

След  приключване  на  полицейското  разследване  получава- 
те индивидуален административен акт за експлоатация на  
еротичното заведение 
Внимание: 
• Еротичното заведение може да започне да работи едва след  

като полицията потвърди с индивидуален административен   
акт Вашата регистрация. 

• В зависимост от оборудването и ползването му заведението   
трябва да отговаря и на други закони (строителен правилник,  
браншов правилник, Закон за хигиена на баните и др.) и  
 може да са необходими и други разрешителни. В тази връзка  
се обърнете към Вашата районна служба на Магистрата!  

Службите, към които може да се обърнете по въпроси на стро-
ителния правилник ще намерите в Интернет на адрес: 
http://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/kontakt.html. 
Данните за контакт на службата на Магистрата, отговаряща за  
района на Вашето еротично заведение ще намерите в Интер-
нет на адрес:  
http://www.wien.gv.at/mba/mba.html.  

ВАШИТЕ ПРАВА  
При забрана на Вашето заведение 
Имате възможност да подадете жалба в срок от 4 седмици. 
При получаване на административен акт, налагащ допъл-
нителни ограничения за Вашето еротично заведение 
Имате възможност да подадете жалба в срок от 4 седмици. 
При затваряне на заведението Ви 
След получаване на съответния административен акт имате 
възможност да подадете жалба в срок от 4 седмици.
При получаване на административен акт за глоба 
Имате възможност да обжалвате. Срокът за обжалване е 
посочен в указанията за обжалване в административния акт за 
глобата.
Искате да подадете молба за плащане на глоба на вноски? 
Нямате право по закон. 
По всички тези въпроси ще Ви помогнат центровете за  
консултация.  

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ  
Данъчна служба 
Изпълнявайте данъчните си задължения, особено по Закона  
за ДДС и Закона за подоходния данък и имайте предвид, че  
задълженията във връзка с регистрацията и данъците могат  
да възникнат още преди откриването на еротичното заведе-
ние. Затова се информирайте своевременно при Вашата да- 
нъчна служба. Списък на данъчните служби ще намерите на  
интернет страниците на Министерството на финансите 
http://dienststellen.bmf.gv.at.  

Социално осигуряване  
Ако се занимавате само с управлението на еротично заведение  
и Вашият годишен доход през 2014 г. надхвърли минималния  
осигурителен доход (6.453,36 евро) трябва да се регистрирате  
в осигурителния институт като »Ново самонаето лице« (Neue  
Selbständige) в срок от 4 седмици след започване на работа  
или най-късно в момента, в който знаете, че ще надхвърлите  
минималния осигурителен доход. Ако управлението на еротич- 
ното заведение Ви е допълнителна дейност към друга работа  
минималният осигурителен доход е 4.743,72 евро годишно. 

При регистриране в рамките на първите 4 седмици (здравна-
та) осигуровка започва да тече от действителното начало на  
дейността.  

В случай, че годишният Ви доход е под минималния осигури-
телен  доход  можете  да  се  осигурявате  доброволно.  В  такъв  
случай застраховката започва да тече от момента на регистри-
рането Ви (осигуряване по избор)  

Ако  едновременно  с  еротичното  заведение  се  занимавате  и  
с ресторант или хотел, които се регламентират от браншовия  
правилник, Осигурителният институт за стопанска дейност по  
занятие ще поиска от Вас да се регистрирате за социално оси-
гуряване въз основа на заявената от Вас стопанска дейност по  
занятие. 

Внимание:  Темата  «Социално  осигуряване»  е  много  ком-
плексна, затова препоръчваме подробна консултация 

Контакт:  
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA)  
Осигурителен институт за стопанска дейност по занятие 
1050 Виена, Виднер Хауптщрасе № 84-86  
(1050 Wien, Wiedner Hauptstrasse 84-86)  

 050 808-27500   

Право на пребиваване 
Условие за упражняването на проституция във Виена е нали-
чието на разрешение за законно пребиваване в Австрия. По-
литически бежанци и бежанки трябва да са били най-малко 3  
месеца в Австрия. Тъй-като липсва единна нормативна уредба  
за чужденците се препоръчва да се обърнете най-напред към  
някоя организация за консултация.  

Адресна регистрация 
Адресна регистрация се прави в районните служби на Магист-
рата:  
http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice  

Здрави и без венерически болести 
С проституция във Виена може да се занимава само лице, ко-
ето няма венерически болести. Ето защо проституиращите са  
длъжни да се явяват редовно на преглед. Прегледите са без-
платни и се извършват в Амбулатория за диагностика и лече-
ние на болести, предавани по полов път (STD-Ambulatorium)  
на адрес 1030 Виена, Томас-Клестил-Платц № 8/2 (Thomas-
Klestil-Platz 8/2, Town-Town) от понеделник до петък, като при-
емът приключва до 11:30 ч., а при първи преглед до 10:00 ч.  
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