A Burgasz Megyei Rendőrfőkapitányság biztonsági tanácsai a Naposparton
és Neszebar környékén nyaraló külföldi vendégek részére

І. Bulgáriai tartózkodása során
1.
A tengerparton pihenve, vagy a településeken sétálva, szórakozva,
különösen éjszaka ne tartson magánál nagyobb összegű készpénzt.
2.
A szállását elhagyva soha se hagyja felügyelet nélkül személyes tárgyait.
3.
Lopásveszély miatt kerülje az utcai árusokat (gyümölcs, szuvenír stb.),
illetve a közterületen szexuális szolgáltatásokat kínáló személyeket.
5.
Kerülje az illegális taxikat is. A szabályosan működő taxikon működési
engedélyük alapján kiállított matrica látható. Az enélkül fuvart ajánló taxisok
viteldíja túlárazott és előfordulhat részükről lopási kísérlet is.
ІІ. A szálláshelyeken megszállva
1.
A szálláshelyre történő bejelentkezéskor igazolja magát az úti
okmányával.
2.
Tárolja értéktárgyait, személyes iratait, készpénzét a szoba, vagy a
recepció széfjében. A szobában ne tároljon értékes tárgyakat, pénzt.
3.
A szoba elhagyásakor a teraszajtót és az ablakokat zárni kell. Ügyeljen a
szobaajtó bezárására is.
4.
Amikor eltávozik a szálláshelyről, ügyeljen a kulcsaira.
5.
Tűz esetén az evakuációs terv alapján hagyja el az épületet. Lehetőség
szerint haladéktalanul értesítse a Tűzoltóságot (tel.: 112) és a recepciót.
ІІІ. Pénzváltás és szerencsejátékok
1.
Lehetőség szerint csak a szálláshelyeken, vagy rendőrörsök közelében
található bankautomatákból vegyen ki pénzt.
2.
Valutaváltás céljából csak a szálláshelyeken, vagy a rendőrörsökhöz közel
található bankfiókok és a bejegyzett pénzváltók szolgáltatásait vegye igénybe.
3.
Ne álljon szóba a bankoknál és a pénzbeváltóknál kedvezőbb pénzváltási
feltételeket, vagy más pénzügyi szolgáltatást ajánló személyekkel.
4.
Kerülje az utcai szerencsejátékosokat (pl. “itt a piros, hol a piros”).
IV. Elveszett vagy eltulajdonított tárgyak, dokumentumok
1.
Amennyiben iratait, értéktárgyait eltulajdonították, vagy elvesztette, az
esetet be kell jelenteni a legközelebbi rendőrörsön. Magyar nyelvű tolmács

kereséséhez kérje utazási irodája, a szállásadója, vagy Magyarország
tiszteletbeli konzulja segítségét A rendőrség ilyenkor az „Elveszett vagy
eltulajdonított tárgyak, dokumetunok” formanyomtatvány kitöltését kéri (a
nyomtatvány magyar nyelvű fordítása a Magyar Konzuli Szolgálat honlapjáról,
a bulgáriai utazási tanácsok rovatból tölthető le.). A nyomtatványt tolmács
segítségével bolgárul kell kitölteni, majd aláírni.
2.
Amennyiben olyan ügyben érintett, amelyhez tanúvallomást kell felvenni,
kérjen tolmácsot. Figyelem: soha ne írjon alá semmit, aminek tartalmával nincs
tisztában.
3.
A rendőrségi igazolás kiadásának díja 2,50 BGN, amit bankkártyával is
befizethet a rendőrségen. A banki átutalás díja magas, banktól függően eléri az
5-7 levát.
VІ. Közlekedés gépjárművel
A gépjárművek maximális megengedett sebessége
lakott területen – 50 km/óra;
lakott területen kívül – 90 km/óra
autóúton 120 km/óra
autópályán 140 km/óra
2.
Az állami utak (autópályák, autóutak, főutak) használata díjköteles. Az
útdíj megfizetését igazoló matricát ("vinetni stiker") a szélvédőre kell ragasztani.
3.
A lakott területen kívül közlekedő gépjárművek számára kötelező a
nappali menetjelző lámpa, vagy a tompított fényszóró használata.
4.
0,5 ezreléknyi alkohol fogyasztása után tilos gépjárművet vezetni.
5.
Csak őrzött parkolóhelyeken vagy megengedett helyeken parkoljon. A
gépkocsiban ne hagyjon értékeket, iratokat, pénzt. Ügyeljen a jármű ajtajának
bezárására is. Sötétedés után ne álljon meg sötét és néptelen helyeken.
1.

VІІ. Bűncselekmény áldozataként vagy tanújaként
1.
Amennyiben Ön bűncselekmény áldozata vagy annak tanúja lett, azonnal
értesítse a rendőrséget és szervezett út esetén az utazási iroda képviselőjét.
VІІІ. Letartóztatás esetén:
1.
Amennyiben Önt letartóztatták, joga van tolmács biztosítására,
telefonhívásra és ügyvédre. A konzult hivatalosan a bolgár Külügyminisztérium
tájékoztatja az Ön letartóztatásásról, de a rendőrség lehetőséget biztosít arra is,
hogy Ön közvetlenül, vagy tolmács közreműködésével felvehesse a kapcsolatot
Magyarország szófiai nagykövetségével.

