Rady a doporučení pro návštěvníky bulharských letovisek
I. Řízení motorového vozidla
1. Maximální povolená rychlost:
- v obci – 50 km/h
- mimo obec – 90 km/h
- na dálnici – 140 km/h
* S výjimkou případů kdy je rychlost omezena značkou.
2. Jízda po republikové silniční sítí mimo obce je zpoplatněna. Silniční
známku lze zakoupit u benzínových čerpacích stanic a u licencovaných
obchodníků a následně je nutné je přilepit na čelní sklo automobilu.
3. Na území Bulharské republiky je celoročně povinná jízda se zapnutými
světly.
4. Řízení automobilu s koncentrací alkoholu v krvi vyšší než 0,5 promile je
ZAKÁZÁNO.
5. Parkujte automobil na chráněných parkovištích nebo na místech
vymezených pro tento účel. Nenechávejte v nich cenné věci, doklady ani
peníze. Ujistěte se, že jste automobil uzamkli. Za tmy nezastavujte na
neosvětlených a opuštěných místech.
II. Během Vašeho pobytu:
1. Noste s sebou menší finanční částky, obzvláště na pláž nebo v noci.
2. Když jste v místech, kde se pohybuje hodně lidí, nikdy nenechávejte svá
zavazadla bez dohledu.
III. V hotelu:
1. Předložte svůj průkaz totožnosti při registraci v hotelu.
2. Pro ukládání Vašich cenin a drahých věcí používejte trezory na recepci.
3. Při opouštění hotelového pokoje uzavřete okno a uzamkněte dveře.
4. Nenechávejte cenné věci a peníze na pokoji. Když jste mimo hotel hlídejte
si své klíče.
5. Při požáru opusťte budovu v souladu s evakuačním plánem. Pokud možno
neprodleně volejte hasiče na tel. 112 a také recepci.
IV. Při výměně valut:
1. Pokud možno vybírejte peníze pouze z bankomatů v hotelech, bankách
nebo v blízkosti policejních stanic.
2. Pro výměnu valut používejte pouze banky a směnárny v hotelech nebo
v blízkosti policejních stanic.
3. Vyhýbejte se podezřelým osobám, které nabízejí směnu za lepších
podmínek než směnárny.
V. Hazardní hry:
Nezúčastňujte se hazardních her, zejména na ulici, protože můžete být snadno
oklamáni.

VI. Ztracené a ukradené věci a doklady:
1. Informujte policii, že chcete oznámit ztrátu nebo krádež, a vyžádejte si
formulář na oznámení ztráty nebo krádeže ve Vašem jazyce.
2. Vyžádejte si tlumočníka a nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.
3. Pokud chcete potvrzení o oznámení, musíte zaplatit 2,50 BGN. Pokud
platíte bankovním převodem, musíte počítat s poplatkem za převod v hodnotě
5 až 7 BGN. Vždy vyžadujte stvrzenku o zaplacení bankovního převodu.
* Pokud potřebujete zaplatit mimo pracovní dobu banky, obraťte se na
policistu, který má službu.
VII. Pokud jste obětí nebo svědkem zločinu:
1. Pokud jste obětí zločinu nebo jste svědkem zločinu, neprodleně o tom
informujte policii a kontaktujte delegáta své cestovní kanceláře.
VIII. V případě zatčení:
1. V případě Vašeho zatčení máte právo na tlumočníka, telefonický hovor
a právního zástupce. Zaměstnanec policie informuje o Vašem zatčení
Ministerstvo zahraničí, které seznámí s případem příslušný zastupitelský úřad.
Máte právo osobně informovat svého diplomatického zástupce.
TELEFON PRO NOUZOVÉ VOLÁNÍ – 112
* Lze vytočit bez aktivovaného roamingu.

