
 



ПРАВНИ ВЪПРОСИ 
 
В Италия проституцията, т.е. продаването на секс – НЕ Е НЕЗАКОННО. Това важи 
както за жените, така и за мъжете от всяка националност. 
 
В случайче властите (полиция, карабинери, vigili, finanza, etc.) спрат sex-worker 
за проверка, те нямат право да й/му налагат глоба (да искат пари) или да я/го 
задържат в арест или в лагер, само защото получава пари срещу секс. Могат 
единствено да помолят лицето да ги придружи, в случай че няма документи. 
 
НЕЗАКОННО Е: 
– Да притежаваш или да управляваш клуб, бар, студио за масаж, магазин, 
хостел или друго място, където хора продават и купуват сексуални услуги. 
– Да даваш под наем къща, апартамент или клуб на други хора за 
предоставяне на сексуални услуги. НЕ Е НЕЗАКОННО да даваш под наем къща 
или апартамент на човек, който продава секс, ако човекът живее на същото 
място. НЕЗАКОННО е да искаш повече пари от наемателя, само защото той/тя 
предоставя сексуални услуги на мястото, в което живее. 
– Да убеждаваш или да принуждаваш някого да продава сексуални 
услуги и да печелиш пари от работата на човек, който упражнява проституция 
(директно или по интернет). Това се счита за престъпление, когато се случва на 
територията на Италия, когато човекът е изпратен да работи извън Италия или 
когато е доведен в Италия от друга държава. 
 
Според италианския закон всеки, който подпомага или се възползва от 
проституцията на други хора по какъвто и да е начин, може да бъде пратен в 
затвор или да му бъде наложена глоба. Това се отнася и за хора, които помагат 
на (а не задължително експлоатират) сексуални работници, въз основа на 
създадени отношения на доверие или любов с тях. Например човек, който 
кара сексуален работник до работното му място всеки ден, може да бъде 
осъден. Също така може да бъде осъден възрастен (над 18 години), който е 
издържан финансово от сексуален работник или човек, който дава под наем 
къща на сексуален работник, който работи на същото място. Може да бъде 
осъден и всеки обикновен клиент на сексуални услуги. 
 
Човек, който на публично място (на улицата или в клуб) се опитва да убеди 
друг човек да прави секс с него с думи или жестове, може да получи глоба 
между 16 и 93 евро, НО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН. Някои общини 
(comuni) налагат по-високи глоби на уличните сексуални работници. 
 
В ИТАЛИЯ ПРОСТИТУЦИЯТА НЕ СЕ СМЯТА ЗА РЕДОВНА РАБОТА. ЗАТОВА НЕ 



ДАВА ПРАВО НА ПЕНСИЯ, НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТОЙ (PERMESSO DI 
SOGGIORNO) ИЛИ НА ДРУГИ ТРУДОВИ ПРАВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА 
ЗА САМО-НАЕТ ИЛИ ЗА НАЕТ РАБОТНИК. 
 
ВЪПРЕКИ ТОВА ОБАЧЕ, СПОРЕД ИТАЛИАНСКИЯ ЗАКОН СЕКСУАЛНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ. На практика всеки сексуален 
работник, който има банкова сметка, може да бъде глобен за неплатени 
данъци, ако има пари в банковата си сметка, за които не може да докаже, че са 
спечелени по друг начин, освен чрез проституция. 
 
По тази причина, хората, които продават секс, са често стигматизирани, но 
същевременно са търсени от много клиенти. Предполага се, че девет милиона 
мъже (предимно) от всички социални групи, както богати, така и бедни, 
използват сексуални услуги всяка година. Именно защото проституцията не е 
призната официално за работа, а е стигматизирана, това е опасна работа, тъй 
като много мъже, включително и служители на реда, упражняват насилие над 
сексуалните работници. Въпреки това, има начини човек да се предпази. 
 
АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ СТЕ СТАНАЛИ ЖЕРТВА НА ЗЛОУПОТРЕБА ИЛИ НАСИЛИЕ, 
ИМАТЕ ПРАВО НА АДВОКАТ БЕЗ ДА ПЛАЩАТЕ. В Италия има безплатна правна 
помощ (gratuito patrocinio), това означава, че хората, които нямат приходи или 
пари, например търсещите убежище или хора, които обжалват неблагоприятно 
решение на съде, винаги имат право на адвокат безплатно. Даже хора, без 
документи за разрешение за пребиваване (permesso di soggiorno), които са 
били жертва на експлоатация, могат да получат безплатна правна помощ, 
въпреки че процесът е по-труден. По-долу ще намерите списък с организации, 
които могат да ви помогнат за това. 

 
ЗДРАВНИ ВЪПРОСИ 
 
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ 
Използването на презерватив при всеки сексуален контакт (включително 
орален или анален) предпазва от ХИВ и други болести. Може да се заразите с 
ХИВ чрез сексуален контакт (включително орален или анален), но също така и 
чрез контакт с кръвта през малки ранички. ХИВ не се предава през слюнка. 
 
Освен с ХИВ по сексуален път може да се заразите и с други опасни болести 
като човешки папилома вирус, хламидия, трипер, сифилис и хепатит. 
 
 



Тестът за ХИВ и за други болести в болницата във Фоджа е безплатен. Абортът 
в болницата във Фоджа е безплатен. Адресът е 1 viale Pinto, tel. 0881731111. 
Работното време е всеки петък от 14.00 до 16.00 часа. Там може да бъдете 
прелгедани и за други болести. Може да бъдете прегледани, тествани или да 
направите аборт и на други места. Наричат се consultori (може да намерите 
адресите им по-долу). 
 
Важно е да се преглеждате редовно, за да се предпазите от болести. Не 
чакайте да се почувствате зле. 
 
Имате нужда от презерватив, за да се предпазите от забременяване 
 
Никога не почиствайте презерватива, защото така може да се скъса по-лесно. 
За орален секс може да използвате презервативи с различен вкус (ягода, банан 
и т.н.) Не развивайте презерватива, преди да сте го поставили. Внимавайте да 
не го скъсате с нокти или зъби, когато отваряте опаковката. Никога не 
използвайте повече от един презерватив едновременно. Не използвайте 
вазелин или други смазващи вещества – те могат да повредят презерватива. 
Има кремове на водна основа (лубриканти), които мога да се използват, за да 
олеснят сексуалния акт без да повредят презерватива. 
 
Ако презервативът се скъса или остане във Вас, измийте се незабавно и се 
опитайте да изкарате спермата от себе си, все едно пишкате. Много е важно 
да се тествате веднага, ако това се случи. АМПИЦИЛИНЪТ НЕ ВИ ПРЕДПАЗВА 
ОТ БРЕМЕННОСТ, АКО НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ ИЛИ АКО 
ПРЕЗЕРВАТИВЪТ СЕ СКЪСА. Има и други начини да се предпазите от 
забременяване, след като сте правили секс без презерватив. Можете да 
поискате от лекар ХАПЧЕ ЗА СПЕШНА КОНТРАЦЕПЦИЯ (pillola del giorno dopo) 
в рамките на три дни след сексуалния акт. Може да получите такова хапче в 
CONSULTORIO FAMILIARE (вижте адресите за провинция Фоджа отдолу) или 
може да си купите такова хапче, PILLOLA DEI 5 GIORNI DOPO, наречено EllaOne, 
от всяка аптека. Хапчето може да се вземе до 5 дена след непредпазения 
сексуален акт, но колкото по-рано го вземете, толкова по-добре. Можете да 
вземете хапчето без рецепта от лекар. Цената е около 35 евро. Ако ви поискат 
рецепта или тест за бременност в аптеката, кажете им, че законът е променен 
от скоро и ЕllaOne се продава на пълнолетни лица (над 18 години) без рецепта. 
 
По време на месечния си цикъл не използвайте памук – трудно се маха и 
частици от него могат да останат във вас и да предизвикат инфекция. 
Използвайте тампони, превръзки или гъба. 
 



АКО СТЕ БРЕМЕННА И НЕ ИСКАТЕ ДА ЗАДЪРЖИТЕ ДЕТЕТО, ПОМНЕТЕ ЧЕ 
АБОРТЪТ Е БЕЗПЛАТЕН И МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ДАЖЕ ДА НЯМАТЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ (PERMESSO DI SOGGIORNO). НО ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ НАПРАВЕН В ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА ОТ БРЕМЕННОСТТА (това се 
изчислява от първия ден на последния ви цикъл). Затова е важно да помните, 
кога е бил последният Ви цикъл и да си направите тест, веднага щом 
забележите, че цикълът Ви закъснява. Тест за бременност може да се купи от 
всяка аптека и можете да си го направите още на първия ден, след като 
цикълът Ви закъснее. 
 
За да направите аборт в болница, е добре да имате придружител. Не всички 
лекари правят аборти и понякога е трудно да успеете да намерите лекар и 
болница навреме. Ако сте близо до Фоджа, можете да се обадите на този 
телефон, за да намерите придружител: 3349660906 или да отидете на този 
адрес: San Severo, 11 Vico Previdenza (зад катедралата), всеки понеделник, 
сряда и петък от 10.00 до 12.30 и от 17.00 до 19.00 
 
ПО-ДОБРЕ Е ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ЛЕКАРСТВА КАТО ЦИТОТЕК (CYTOTEC), ЗА ДА 
ПРЕДИЗВИКАТЕ АБОРТ САМИ, защото можете да изгубите много кръв и това да 
доведе до смърт. Цитотек не винаги действа, особено в по-късните месеци от 
бременността. Най-добре е да отидете на ултразвук (ecografia) в болницата, за 
да сте сигурни, че бременността ви няма усложнения. 
 
Ако нямате никакъв друг избор, запомнете че Цитотек се взима по следната 
схема: по 4 хапчета общо три пъти на всеки три часа (общо 12 хапчета за 9 
часа). Дръжте хапчетата под езика за поне 30 минути, не ги гълтайте! Не 
приемайте алкохол или други лекарства освен болкоуспокяващи. Не 
взимайте Цитотек, ако имате сериозно заболяване като анемия. Когато 
вземете Цитотек, е нормално да почувствате болки и да получите кървене в 
първите няколко часа. Кръвотечението може да продължи много дни, след 
като сте взели Цитотек, даже до две седмици след това. Ако продължавате да 
имате силно кръвотечение (повече от две превръзки за един час в 
продължение на повече от два часа на ден), ако имате температура, или ако 
имате силни болки, незабавно отидете в болница. В болницата лекарите няма 
как да разберат дали сте взели хапчета. Аботът може да се случи и спонтанно. 
ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД ПРИЕМА НА ЦИТОТЕК СИ НАПРАВЕТЕ НОВ ТЕСТ ЗА 
БРЕМЕННОСТ, ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ СТЕ НАПРАВИЛИ АБОРТ. ВЪЗМОЖНО Е 
ДА СИ НАПРАВИТЕ И УЛТРАЗВУК. 
 
 



Контакти на здравни консултанти (CONSULTORI) и здравни асоциации в 

региона на Фоджа. 

BORGO MEZZANONE 

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2 

Понеделник 16.00 PM – 18.00 ; Вторник 9.00 – 13.00 

 

 
CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1 

Tel. 0885.419261/0885.419786 

От понеделник до петък 8.30 – 13.30 PM; Вторник и четвъртък 15.30 PM – 18.30 

 

 

 

 

FOGGIA 

CONSULTORIO N. 1 

VIA ALVAREZ, 2 

Tel. 0881.884950-52-53-56 

От понеделник до петък 

8.30  – 13-00 

Понеделник, вторник, 

четвъртък 

16.00  – 18.30 

 

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26 

Tel. 0881.884962-3 

От понеделник до петък 

8.30  – 13.00 

От понеделник до 

четвъртък. 

16.00  – 18.30 

 

CONSULTORIO N. 3 

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884408-04-05 

От понеделник до петък 

9.00 – 13.00 

Вторник и четвъртък. 

16.00  – 18.30 

 

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I 



Tel. 0885.419114/0885.419126 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 8.00 AM – 13.36 ; СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 19.00 

SAN SEVERO 

VIA FORMILE, 36 

Tel. 0882.200349 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА 8.00  – 14.00; ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 16.00 – 20.00 

 

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4 

Tel. 0885.432779 

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 8.00 AM – 13.36 ; ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – 

19.00 

 

 

САМОЗАЩИТА 

В Италия всякакъв вид физическо, устно или психологическо насилие се смята 
за престъпление. Законът казва, че всеки има право да се защити от насилие, 
и че който от своя страна използва насилие при самозащита, не бива 
наказван. 
 
Това означава, че ако някой заплашва да Ви навреди – на Вас, на Вашето 
семейство или на децата Ви, ако някой Ви тормози физически или сексуално, 
т.е. ако Ви наранява или Ви принуждава да правите секс с него – имате право 
да се защите с всички средства. 
 
Не се страхувайте да нараните нападателя си. Ако не можете да избягате, 
използвайте цялата си сила, за да се защитите. Всичко може да бъде 
използвано като оръжие (ръце, крака, ключове, чантата, гласът ви) 
 
Ако имате нужда от помощ, след като сте станали жертва на насилие, има 
няколко асоциации във Фоджа, които могат да ви помогнат. Тук са адресите 
им: 



 
Telefono Donna Foggia 
Via della Repubblica, 54 
Tel: 800229346; 0881 772499 

 
Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L." 
Via Previdenza, 11 - San Severo 
Tel.: 0882 241951 
 
 

Този наръчник е написат от Rete Campagne in Lotta with a Creative Commons License Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 

 



 


