ЦЕНТЪР ЗА ИЗЛЕЖАВАНЕ НА НАКАЗАНИЯ БОРДО-ГРАДИНЯН
Фамилия : …………………………………………………………………………………………………………………
Име : …………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес : ………………………………………………………………………………………………………………………
Пощенски код :…………………………………………. Град …………………………………………………
Дата на раждане :……………………………………… Град …………………………………………………
Телефонен номер : ……………………………………………………………………………………………………
Номер на документ за самоличност : ………………………………………………………………………
Издаден на : ……………………………………… Издаден от : ………………………………………………
Фамилия и име на бащата :………………………………………………………………………………………
Фамилия и име на майката : …………………………………………………………………………………….

ПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА :
Фамилия : …………………………………………………………………………………………………………………
Име : …………………………………………………………………………………………………………………………
Номер на затворник ( задължителен ): ……………………………………………………………………
Връзка ( роднинска ) със заявителя : ……………………………………………………………………..
Причина за посещението : ………………………………………………………………………………………
Ако е необходимо, се съгласявам да бъда подложен на морално разследване :
ДА

НЕ

(зачеркнете ненужното)

Град ………………………………………………….. Дата …………………………………………………
Подпис : …………………………………………………………

Убедете се, че всички изисквани документи са прикачени, в противен случай
вашето запитване ще бъде отхвърлено .

Всички необходими документи трябва да се изпратят на следния адрес :
Monsieur le directeur du CP de Bordeaux-Gradignan
Service Permis de visite
36 Rue du Bourdillat - BP 109
33173 GRADIGNAN CEDEX
Списъка с необходимите документи →

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ
Ø Две снимки за самоличност (размер 3см х 3см минимум, без нищо на главата т.е
шапка, слънчеви очила и т.н.) с вашето име и фамилия записано на задната страна
на снимката

Ø Фотокопие на Акт за раждане и на Свидетелството за сключен граждански брак (за
да се види роднинската връзка) за :
Баща,
Майка,
Съпруг или съпруга,
Съжител или съжителка с едно или повече деца, разпознати от затворника , Дете
(Акт за раждане на детето), Баба и дядо, Братя и сестри, лели, чичовци, братовчеди (Акт за
раждане на родителите на посетителя и на задържания)

Ø Фотокопие на личната карта от двете страни
Ø 1 пощенски плик изпратен по надлежният ред със съответната пощенска марка, с
вашето име и адрес

Ø Доказателство за постоянен адрес във Франция, на по-малко от 3 месеца на ваше
име (фактура за ток, газ, телефон) или декларация за настаняване, подписана от
лицето, което ви е приело с фотокопие от двете страни на документа за
самоличност на това лице, както и доказателство за постоянният адрес на това
лице (фактура за ток, газ, телефон) на по-малко от 3 месеца, издадена на негово
име.

Ø За непълнолетните лица, всичко изброено до тук, но трябва да се добавят и
следните документи :

-

Писмено родителско разрешение, подписано и от двамата родители и
фотокопия на документите им за самоличност, както и името на пълнолетния,
придружаващ посещението в стаите за свиждане.

-

Акт за раждане при липса на документ за самоличност

Ø За посетители, работещи през седмицата, посещението е възможно всяка събота
сутрин, но трябва да се представи бележка от работодателя, датираща по-малко от
3 месеца, с работните дни и часове на посетителя,. След като запитването бъде
прието, посещенията са възможни само веднъж седмично: в събота сутрин.
Убедете се че всички изисквани документи са налице, в противен случай вашето
запитване ще бъде отхвърлено.
Изготвя се по едно досие за всяко лице.
Посещения само с ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ (на гише, по интернет на следния сайт :
www.penitentiaire.justice.fr ,
по е-mail: parloir-rdv.ma-gradignan@justice.fr
или на следния номер : 05.35.38.50.20 от 14 ч. до 16 ч.

ü 3 посещения на седмица за подсъдим и 2 посещения на седмица за осъден
Сграда А :
Понеделник и Петък - от 9:20ч. до 10:10ч и от 13:15ч. до 15:45ч.
Вторник и Четвъртък - от 13:15ч. до 15:45ч.
Сряда
- от 9:20ч. до 10:10ч. и от 13:15ч. до 16:35ч.
Събота от 8:30ч. до 9:20ч. единствено с предварително запитване
Женско отделение:
Понеделник, Сряда, Петък от 13:30ч. до 16:00ч.
Четвъртък
от 13:30ч. до 14:20ч.
Събота след 8:15ч. единствено с предварително запитване
Сграда Б :
Сряда, Събота и Неделя от 8:10ч. до 10:50ч. и от 13:10ч. до 15:55ч.

Продължителността на посещенията е 40 минути. Трябва да се явите 30 минути преди
часа на посещението.
Достъпът и паркирането на превозни средства на посетители са забранени на
територията на центъра за излежаване на наказания.
Паркингът за поситители е на следният адрес : 34 Rue du Chouiney 33170 GRADIGNAN, в
близост до Синята хижа.
В сграда А няма стаи за посещения в неделя и на официални празници.

