ИНВЕНТАР НА ВЕЩИТЕ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ДАДАТ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В ЗАТВОР
ВНИМАНИЕ : ДАВАНЕТО НА ЧАНТА С ДРЕХИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В ЗАТВОР Е РАЗРЕШЕНО САМО И ЕДИНСТВЕНО
КАТО ЗАМЯНА НА ЧАНТА С ДРЕХИ ПРЕДАДЕНА ПРИ СЪЩОТО ПОСЕЩЕНИЕ ОТ ЗАТВОРНИКА
1- ВЕЩИ РАЗРЕШЕНИ ЕДИН ПЪТ НА СЕДМИЦА (но не на всяко посещение)

ФАМИЛИЯ/ ИМЕ :………………………………..ЗАПОВЕД :…………………КИЛИЯ………..
МАКСИМАЛНО
ДАДЕНО
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО

РАЗРЕШЕНИ ДРЕХИ
Къси, до коляното и три четвърти панталони
Бельо. Сутиен
Чорапи къси и до коляното. Чоропогащник.
Риза с дълъг и къс ръкав. Тениска. Поло
Панталон. Дънки. Пола. Рокля.
Яке
Пуловер. Суитчър.
Вълнено яке
Пижама. Нощница
Носна кърпичка или кърпа от плат
Хавлия (максимум 80*150см)
Джелаба
Ръкавица за лице и глава, Гъба за баня
Халат (1 на килия) + колан
Кърпа за лице (90*40см)
Книги с легално разрешение, списания, учебник, речник
CD, DVD, видео игри (в оригинал)
Настолни игри включително тетрадка за рисуване
Нови продукти за хигиена и тяло, без алкохол, без стъклени опаковки, без спрейове, със
съдължително опоменаване на 0% алкохол : шампоан, гел душ, дезодорант, крем против
слънце, хидратантен крем, бръснач за еднократна употреба, електрически самобръсначки,
четка за миене на зъби, дамски превръзки и тампони, машинка за подстригване с кабел
или зареждаща се, четка за коса, гребен
Бележник, Тефтер, пликове за писма, фулмастери, цветни моливи
Марки
Малки неметални предмети или детски рисунки
Всички документи свързани със семейството (бележник, здравна книжка, ….)

2
8
8

5
3
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
5
3
1 на месец
3 продукта общо

2
5
2/дете
Разумно
количество

Вещи свързани със здравето : диопетрични очила, стоматологичен, очен или слухов
апарат (включително кремове за протеза, батерии за слухов апарат...), електрическа четка
за зъби

1

2-ВЕЩИ РАЗРЕШЕНИ ЕДНОКРАТНО НА ВСЯКО ЗАДЪРЖАНЕ
Идиотка, Шапка с кузирка
Слънчеви очила (1 на килия)
Молитвен килим без компас
Вълнени ръкавици (1 на килия)
Шапка за зимата (1 на килия)
Шал (1 на килия)
Яке, Палто, Тънко шушлеково яке (1 на килия)
Обувки без метални части

2

1
1 на затворник при разрешение

1
1
1
1
1 чифт на всеки два месеца

Забранени са : дрехи с качулка, маска за лице, кожени дрехи. Всички дрехи, които наподобяват
униформи ( сини дрехи, камуфлажни дрехи)
Чрез разрешение : костюми ( 1 при проверка), вратовръзка ( 1 при проверка), часовници, определени
видео игри, продукти за гримиране, здравно оборудване. (Актуализирано 01/04/2019)
Фамилия и име на посетителя

Номер на агента

Фамилия и име на затворника

Дата :

Дата :

Дата :

Подпис :

Подпис :

Подпис :

