ФОРМАЛНОСТИ ЗА
ЗАПИСВАНЕ В ОБЩИНАТА
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В
ОБЩИНАТА
Записването се извършва в службата „Контрол на жителите и
чужденц ите”.
Всеки, който остава да живее за кратко или по-дълго време, е
задължен да се запише в гореспоменатата слжба в срок от 14
дни.
Чужденц ите, които пристигат в Швейц ария, за да работят
трябва да се запишат преди да започнат работа. Те трябва да
искат „Разрешително за работа” – работна виза. Такъв документ
не се издава от общинската, а от кантоналната администрац ия
в град Sion. Това са два различни кантонални офиса:
-Офис за чужденц ите – (Service cantonal des étrangers)
-Офис за работа – (Service cantonal du travail)
За българите, Швейц арската конфедерац ия има квота
(определен брой работни визи на година) около 500 за ц ялата
страна. Те се разпределят по кантоните. Кантон Вале получи 18
работни визи за българи за 2010 година. Тези визи не се
изчерпват в началото на годината, защото се разпределят по
тримесечия.
Всяка смяна на адрес, на семейно състояние, на работодател,
трябва да се съобщи в службата за „Контрол на жителите”. Ако
отидете да живеете в друга община, там отново се записвате.
Съществуват няколко типа работни визи и визи за живеене.
Виза L временна, валидна само за срока на работа.
Виза B разрешително за живеене с подновяване всяка година

Виза C разрешително за живеене с подновяване на всеки 5
години
Виза G разрешително за всекидневно пресичане на границ ата
и прибиране вечер в страната (валидно за франц узи, немц и,
австрийц и и италианц и, т.е. съседните страни)
Виза N /F за политически бежанц и
Притежателите на визи L и B плащат данъка всеки месец
(удържан от работодателя и платен от него на държавата). За
чужденц ите от европейската общност и l`AELE, визите B, C и G са
валидни нормално 5 години. За страните извън CE/AELE виза B е
валидна 1 година, а виза C – 3 години. Виза G за тях не
съществува.

Електрическтво – Отопление –
Телевизия – Интернет
Настанявайки се в жилище на територията на община Martigny,
вие трябва да се запишете в службата, която отговаря за
гореизброените услуги. Тази служба се казва Synergie SA. На нея се
плаща електричеството, тя инсталира също Интернет,
телефон, радио и теледизия
Адрес: Sinergy SA,
Rue du Simplon 4 B, Tél : 027/721.25.00

Serafe
Нац ионална фирма, в която записването (абонирането) е
задължително, ако искате да слушате радио или да гледате
телевизия. Даже само ако имате радио в колата се плаща
годишна такса. На службата “Synergie” се плаща за свързването и
поддържането на мрежата, а на “Serafe” се плаща за програмата,
за заплатите на артистите и журналистите. Записването в
“Serafe” става по телефона (058 201 31 67 ) или чрез попълване на
формуляр в общината в служба “Контрол на жителите”.
Можете да наемете апартамент при частник или в агенц ия за
наеми. Важно е да опишете състоянието на жилището, в което
влизате да живеете, подписано от Вас и собственика или
агенц ията, за да избегнете всякакъв вид претенц ии, когато
напускате това жилище.
Срока за наем е обикновено 1 година. Ако не се съобщи
предварително от Ваша страна или от страна на собственика,
срока за наем е продължен за следващата година автоматично.

В последно време наемодателите искат гаранц ия равна на
наема за 3 месец а. Тази сума е блокирана върху банкова сметка
и се освобождава след коректното приключване на наемните
отношения.
Адрес за повече детайли върху наемните отношения:
A S LO C A (association suisse des locataires)
Rue du l'Industrie 10
1950 Sion
tél : 027/322.92.49

