Основни съвети и препоръки към гостите
на българските курорти
ДЕНОНОЩЕН НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ -112
* Набира се и без активиран роуминг и е безплатен.
І. При управление на моторно превозно средство :
1. Разрешената скорост при управление на моторно превозно средство :
- в населените места – 50 км/ч;
- извън населените места:
140 км/ч– по магистрали; 90 км/ч. – по извънградската пътна мрежа
* Изключения правят случаите, когато е въведено друго с ограничителен знак.
2. Движението на автомобили по пътищата от републиканската пътна мрежа, извън
населените места се извършва само при наличие на залепен на предното стъкло
винетен стикер (закупен от бензиностанции и лицензирани търговци).
3. На територията на Република България автомобилите се движат задължително с
включени светлини през цялата година.
4. Управлението на автомобил след консумация на алкохол над 0,5 промила е
наказуемо.
5. Паркирайте автомобилите си на разрешените за целта места или на охраняем
паркинг. Избягвайте да оставяте в тях ценности, документи и пари. Уверете се, че сте
заключили автомобила.
ІІ. По време на престоя Ви :
1. Избягвайте носенето на големи суми пари в брой със себе си, особено на плажа или
през нощта.
2. Не носете портфейла си в заден джоб. Разделете парите от документите и
банковите карти.
3. Внимавайте в тесни пространства – автобуси, подлези, стълбища, магазини.
Джебчиите се движат по двойки, ползват и деца.
4. Носете чантата под мишница или на рамо, не я поставяйте в количка или по бюра
до пробните.
5. Когато сте навън, особено на оживени места, не оставяйте принадлежностите си
без надзор.
ІІІ. В хотела :
1. Представяйте личната си карта при вписване в хотела.
2. За съхранение на носените от Вас ценности и скъпи вещи, използвайте сейфовете
на рецепцията на хотела или в стаята.
3. Когато излизате от стаята, се уверете, че сте затворили прозорците и сте и
заключили входната врата. Предайте ключа на рецепцията.
4. При пожар напуснете сградата по евакуационния план. При възможност уведомете
незабавно противопожарната служба на телефон 112, както и служителите на
рецепцията.
ІV. При обмяна на валута:

1. По възможност, теглете пари само от банкомати в хотела, или до/в банка. В повечето
магазини и заведения може да платите с банкова карта. Не предоставяйте ПИН кода си
на никого.
2. За обмяна на валута ползвайте само услугите на обменни бюра, намиращи се в
хотела или банки.
3. Информирайте се в хотела или в банка за валутните курсове. Избягвайте
запознанствата със съмнителни лица, които предлагат обмяна на валута или други
сделки при съмнително изгодни условия.
V. Хазартни игри :
1. В Република България, хазартните игри са разрешени и регламентирани. Такива се
провеждат в обособени казина, игрални и бинго зали. Участието в нерегламентирани
хазартни игри, особено на улицата, крие риск от измами.
VІ. Изгубени и откраднати вещи и документи :
1. Уведомете полицията, че желаете да дадете показания, ще ви бъде предоставен
формуляр за изгубени или откраднати вещи и документи на съответния език.
2. Поискайте преводач, когато давате показания.
3. Ако желаете да получите удостоверение за заявеното от Вас, следва да заплатите
такса от 2,50 лв. при плащане по банков път, се начислява комисионна такса от
банката.
* Ако трябва да заплатите необходимата сума в извънработно време, се обърнете към
дежурния полицай.
VІІ. Жертва или свидетел на престъпление :
1. Ако спрямо Вас е извършено престъпление или сте свидетел на престъпление,
незабавно уведомете полицията и туристическия си представител.
VІІІ. В случай, бъдете задържан/а :
1. В случай на задържане от полицията, имате право на преводач, телефонно обаждане
и право на адвокатска защита и медицински преглед. Служител на полицията ще
уведоми Министерство на външните работи за Вашето задържанe с цел предаване на
съобщение на дипломатическата мисия на Вашата държава. Имате право сам, с
помощта на преводач, да уведомите дипломатическия Ви представител.

Не носете големи
суми пари на едно
място!

Разпределете
банкнотите, монетите
и кредитните си
карти във вътрешни
джобове и отделни
чанти!

Не оставяйте чантата
си отворена!

Дръжте чантите си
притиснати плътно
до тялото, отпред!
Контролът над тях да
е непрекъснат!

Не оставяйте чантите
и вещите си без
надзор!

