Generelle råd og anbefalinger til gæster
ved de bulgarske feriesteder

І. Kørsel i motorkøretøj:
1. Hastighedsgrænsen når du kører i et motorkøretøj er:
- I byområder – 50 кm/t;
* Der er undtagelser i tilfælde, hvor der findes et hastighedsbegrænsende skilt.
2. Kørsel på vejene fra det republikanske vejnet, uden for byområderne, må kun ske ved
brug af vignet, der er anbragt på køretøjets forrude (vignet købes på tankstationer og hos
autoriserede forhandlere).
3. Inden for Bulgariens grænser er det obligatorisk for køretøjer at køre med tændt lys hele
året.
4. Det er FORBUDT at køre med en alkohol promille på mere end 0,5 .
5. Bilen bør så vidt muligt parkeres på en parkeringsplads med vagt eller på de specielt
anviste steder. Lad aldrig værdigenstande, dokumenter og penge ligge i bilen. Sørg for at du
har låst bilen ordentligt. I de mørke timer skal man så vidt muligt undlade at stoppe på øde
steder, hvor der ikke er lys.
ІІ. Under dit ophold:
1. Man bør kun bære små mængder penge på sig, især på stranden og om natten.
2. Man må ALDRIG lade sine ejendele være uden opsyn når man er udendørs, specielt på
steder med mange mennesker
.
ІІІ. På hotellet:
1. Præsenter dit ID-kort/pas ved check-in.
2. Der anbefales brug af pengeskabe i receptionen til opbevaring af værdigenstande og
dyrebare ting.
3. Når man forlader værelset, skal man sørge for at lukke vinduerne og låse døren.
4. Efterlad ikke værdigenstande og penge på værelset. Når du er ude, pas godt på dine
nøgler.
5. I tilfælde af brand, forlad bygningen ved at følge evakueringsplanen. Hvis det er muligt,
skal brandvæsenet underrettes straks ved at ringe til 112, og receptionens personale gives
besked.
6.
ІV. Ved pengeveksling:
1. Hvis det er muligt, bør man kun hæve penge fra pengeautomater på hotellet, ved eller i en
bank eller i nærheden af en politistation.
2. Ved valutaveksling bør man så vidt muligt benytte banker og vekselkontorer, der ligger på
hotellet eller i nærheden af en politistation.
3. Man bør undgå samtaler med mistænkelige personer, der tilbyder valutaveksling eller
andre transaktioner på mere favorable vilkår end vekselkontoret eller banken .

V. Hasardspil:
1. Man må ikke deltage i ulovlige hasardspil, herunder på gaden, hvor man nemt bliver snydt.
VІ. Mistede og stjålne ejendele og dokumenter:
1. Man skal fortælle politiet, at man ønsker at afgive forklaring og bede om en formular på
det relevante sprog for mistede eller stjålne ejendele og dokumenter.
2. Bed om tilstedeværelse af en tolk når der afgives forklaring. Man må ikke underskrive
noget, som man ikke forstår.
3. Gebyret for en politirapport er 2,50 leva. Hvis man betaler ved bankoverførsel skal man
være opmærksom på, at bankerne normalt tager en provision på 5-7 leva afhængigt af
banken. Man skal altid bede om kvittering for alle transaktioner.
* Hvis man er nødt til at betale det nødvendige beløb udenfor arbejdstiden, skal man kontakte
den vagthavende politibetjent.
VІІ. Offer for eller vidne til en forbrydelse:
1. Hvis man bliver udsat for en forbrydelse eller har været vidne til en forbrydelse, skal man
straks underrette politiet og sit rejsebureau.
VІІІ. I tilfælde af anholdelse:
1. I tilfælde af anholdelse har man ret til en tolk, et telefonopkald og en forsvarer. Politiet
underretter det bulgarske udenrigsministerium om anholdelsen med henblik på formidling af
informationen til den relevante ambassade/diplomatiske repræsentation. Man har ret til selv,
med hjælp fra en tolk, at underrette sin diplomatiske repræsentant.
NØDTELEFON - 112
* Kan også ringes uden at roaming er aktiveret.

