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Няколко условия:
Всеки, който желае да шофира трябва да си набави шофьорска
книжка (Permis de conduire). За да направи валидна шофьорската си
книжка, издадена в неговата държава, представянето на
практически изпит нe е задължително за установилият се да
живее в Швейц ария българин. Зaдължителнa e pегистрац ията.
Ако ce яви на изпит и изпита не е успешен, кандидатът има
право на спец иална шофьорска книжка за ученик (Permis d`éléve conducteur). Този статут е валиден в продължение на 2 години,
през които кандидат-шофьора, вози, но в присъствието на
експериментиран шофьор или инструктор от автоучилище. В
Швейц ария скоростите са ограничени в зависимост от пътя:
120 км/ч – автомагистрала (зелени знац и)
80 км/ч – кантонални пътища (сини знац и)
50 км/ч – в населени места
Коланът е задължителен за всички пътниц и. Дец ата под 7
години седят само отзад и върху едно спец иално “столче”,
отговарящо на нормите (за повече инфорац ия: служба TSC във
всяко туристическо бюро.
За велосипеди и веломоторчета носенето на каски върху
главата е задължително.
При полиц ейски контрол, съдържанието на алкохол в кръвта
не трябва да надвишава 0,5% (една чаша вино).
Нямат право да се движта по автомагистралите:
- МПС, които не развиват повече от 80 км/ч

- МПС на вериги
На автомагистралите е стриктно забранен автостопа. Ако не
сте заредили с достатъчно гориво и колата спре на
магистралата, наказанието е парична глоба.
Шофьорска книжка:
14 навършени години – веломоторче и селскостопански
машини до 30 км/ч
16 навършени години – мотор до 50 см3
18 навършени години – за всички останали МПС
Шофьорската книжка за ученик-шофьор е валидна само 2
години. Тя се дава само след завършване на курс за бърза помощ
и теоретическият курс в авточилище. Първата година след
пристигането в Швейц ария, българската шофьорска книжка е
валидна.
Внасяне на кола в Швейц ария
Когато пристигнете с вашата собствена кола или получите
кола като наследство в Швейц ария, Вие сте задължени да
направите технически контрол и да я регистрирате в
кантоналната служба за контрол на МПС (Service cantonal de la
circulation routière).
За техническия преглед са ви нужни:
- Документ, че колата има катализатор (anti-pollution) - Получава се
от гаражист.
- „Доклад” от гаражист за състоянието на колата
Адрес за регистриране на МПС
Service cantonal de la circulation routière
et de la navigation
Av. de France 71
1951 Sion
tél : 027/606.71.00
За велосипеди и веломоторчета – спец иални винетки, CHF.6,
които се продават в пощата, в туристическите бюра и в някои
магазини.
Застраховка за колите
Нарича се “RC véhicule” – (Responsabilité civile véhicule). Всяка кола трябва
да има тази застраховка. Тя покрива материалните загуби и
лечението на пътниц ите при катастрофа. Има още много
видове застраховки. Някои от тях е добре да направите.
Например:
- Фамилна осигуровка

- Каско – за кола
- Служебен адвокат
Само един служител, в който и да е застрахователен институт
може да ви даде пълна информац ия на тази тема.

