Podstawowe rady i zalecenia dla gości
w bułgarskich miejscowościach letniskowych
CAŁODOBOWY KRAJOWY TELEFON ALARMOWY -112
* dostępny nawet bez włączonego roamingu i bezpłatny.
І. Kierowanie pojazdami mechanicznymi:
1. Dozwolona prędkość pojazdów mechanicznych:
- na terenie zabudowanymв – 50 km/godz.;
- poza terenem zabudowanym:
140 km/godz. – na autostradzie; 90 km/godz. – na drogach krajowych poza terenami
zabudowanymi
* Wyjątek stanowią miejsca, gdzie jest wprowadzony inny znak ograniczenia prędkości
2. Poruszanie się po drogach krajowych poza terenami zabudowanymi jest możliwe
wyłącznie z posiadaną i przyklejoną do przedniej szyby winietką (kupioną na stacjach
benzynowych lub u licencjonowanych sprzedawców).
3. Na terytorium Republiki Bułgarii samochody poruszają się z obowiązkowo włączonymi
światłami przez cały rok.
4. Kierowanie samochodem z koncentracją alkoholu powyżej 0,5 promila jest karalne.
5. Parkuj samochody w miejscach do tego przeznaczonych lub na parkingu strzeżonym. Nie
zostawiaj wewnątrz cennych przedmiotów i dokumentów. Upewnij się, że samochód jest
zamknięty..
ІІ. W czasie Twojego pobytu:
1. Nie noś ze sobą większych sum pieniędzy w gotówce, szczególnie na plaży lub nocą.
2. Na zewnątrz, szczególnie w miejscach ożywionych, nie zostawiaj swoich rzeczy bez
nadzoru.
3. Nie noś portfela w tylnej kieszeni. Trzymaj pieniądze oddzielnie od dokumentów i kart
płatniczych.
4. Uważaj w ciasnych przestrzeniach – autobusy, przejścia podziemne, schody, sklepy.
Kieszonkowcy grasują parami, używają również dzieci.
5. Noś torebkę pod pachą lub na ramieniu, nie zostawiaj jej w wózku lub na stoliku przy
przymierzalni.
ІІІ. W hotelu :
1. Okazuj dowód osobisty przy meldowaniu się w hotelu
2. W celu zabezpieczenia biżuterii i cennych przedmiotów używaj sejfu na recepcji lub w
pokoju.
3. Wychodząc z pokoju upewnij się, że zamknąłeś okna i drzwi wejściowe na klucz. Klucz
zostawiaj na recepcji.
4. W wypadku pożaru wyjdź z budynku zgodnie z planem ewakuacyjnym. Jeśli to możliwe,
zawiadom straż pożarną na numer 112 oraz pracowników na recepcji.
ІV. Przy wymianie pieniędzy:
1. Jeśli to możliwe, wybieraj pieniądze tylko w bankomatach w hotelu lub przy/w banku. W
większości sklepów i lokali można płacić kartą. Nie podawaj nikomu swojego PIN-u.
2. Pieniądze wymieniaj wyłącznie w kantorach, znajdujących się w hotelach lub w bankach .

3. Dowiedz się w hotelu lub w banku, jakie są kursy walut. Unikaj znajomości z
podejrzanymi osobami, które proponują wymianę waluty lub inne transakcje na podejrzanie
dobrych warunkach.
V. Gry hazardowe:
1.
W Republice Bułgarii gry hazardowe są dozwolone i regulowane.
Przeprowadza się je w przeznaczonych na ten cel kasynach, salach do gier i bingo.
Uczestnictwo w nieoficjalnych grach hazardowych, szczególnie na ulicy, niesie ze sobą
ryzyko oszustwa.
VІ. Zgubione i ukradzione przedmioty i dokumenty:
Zawiadom policję, że chcesz złożyć zeznania i otrzymasz formularz dotyczący ukradzionych
lub zgubionych rzeczy lub dokumentów w odpowiednim języku.
1. Kiedy składasz zeznania, zażądaj tłumacza.
2. Jeżeli chcesz otrzymać zaświadczenie o Twoim zgłoszeniu, musisz wnieść opłatę
wysokości 2,50 BGN, przy wpłacie poprzez bank , bank pobiera prowizję.
* Jeśli musisz zapłacić sumę po godzinach pracy, zwróć się do dyżurnego policjanta.
VІІ. Poszkodowany lub świadek przestępstwa:
Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa, natychmiast powiadom policję i swojego
turystycznego przedstawiciela.
VІІІ. W wypadku, jeśli będziesz zatrzymany/a przez policję:
1.W wypadku zatrzymania przez policję masz prawo do tłumacza, do rozmowy telefonicznej,
obrony adwokackiej i badania lekarskiego. Pracownik policji zawiadomi Ministerstwo Spraw
Zagranicznych o Twoim zatrzymaniu, w celu przekazania wiadomości misji dyplomatycznej
Twojego kraju. Masz prawo zawiadomić Twojego przedstawiciela dyplomatycznego..

