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nosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia
obyvate¾stva, alebo z iných závažných dôvodov doèasne pozastavi• vykonávanie tejto dohody celkom
alebo jej èasti s výnimkou èlánku 9.
(2) O zavedení a zrušení týchto opatrení sa zmluvné
strany navzájom bezodkladne informujú diplomatickou cestou. Tieto opatrenia nadobudnú platnos• po
doruèení oznámenia druhej zmluvnej strane.
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Èlánok 11

Táto dohoda sa uzaviera na neurèitú dobu. Každá
zmluvná strana ju môže písomne vypoveda• diplomatickou cestou. V tom prípade sa platnos• dohody
skonèí uplynutím 90 (devä•desiatich) dní odo dòa
doruèenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Èlánok 9
Zmluvné strany sa zaväzujú prija• na územie svojho
štátu vlastných štátnych obèanov bez osobitných
formalít.
Èlánok 10
(1) Zmluvné strany si diplomatickou cestou navzájom vymenia vzory cestovných dokladov uvedených
v prílohe tejto dohody najneskôr 30 (tridsa•) dní pred
nadobudnutím jej platnosti.
(2) V prípade zmeny platných cestovných dokladov
uvedených v prílohe tejto dohody alebo pri zavedení
nových cestovných dokladov sa zmluvné strany o tejto
zmene informujú diplomatickou cestou a poskytnú si
vzory zmenených alebo nových cestovných dokladov
a nevyhnutné údaje o ich používaní najneskôr 30 (tridsa•) dní pred ich zavedením do praxe.

Èlánok 12

Táto dohoda nadobúda platnos• tridsiatym dòom
odo dòa doruèenia neskoršej nóty o tom, že každá zo
zmluvných strán splnila vnútroštátne podmienky nevyhnutné na nadobudnutie jej platnosti.
Dòom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vz•ahu medzi zmluvnými stranami stráca platnos• Dohoda
medzi vládou Èeskoslovenskej socialistickej republiky
a vládou Bulharskej ¾udovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky podpísaná v Sofii
4. júna 1965.
Dané v Bratislave 18. septembra 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, prièom obe znenia majú rovnakú
platnos•.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Za vládu
Bulharskej republiky:

Juraj Schenk v. r.

Georgi Pirinski v. r.

Príloha
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky
o bezvízových cestách obèanov
Platnými cestovnými dokladmi pod¾a tejto dohody sú:
1. Pre obèanov Slovenskej republiky
a) diplomatický pas,
b) služobný pas,
c) cestovný pas,
d) námornícka knižka,
e) cestovný preukaz.

a)
b)
c)
d)
e)

2. Pre obèanov Bulharskej republiky
diplomatický pas,
služobný pas,
obyèajný cestovný pas,
námornícky pas,
cestovný list (passavant).

