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Как се обучават митническите кучета и защо те са наши
приятели в борбата срещу наркотиците. Това показаха
служители от отдела за „Борба с наркотрафика" към Митница
Бургас пред децата от "Детски център „Ронкали" в града.
Специален гост на децата бе обученото митническо куче инспектор Чара със своя водач. Митническият голдън ретривър
Чара демонстрира на място уменията си в откриването на
наркотици, а децата го наградиха с изненада подаръклакомства за кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси,
служителите от Митница Бургас запознаха децата с вредата от
наркотиците и как да се предпазват от тях. Спецмитничарите
показаха на място как се извършват проверки и полеви
наркотестове при откриване на наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали" получиха
отговори как могат да станат митнически служители, каква
професионална квалификация и подготовка се изисква и колко
е отговорна работата на митническите служители.
Митница Бургас гостува в "Детски център „Ронкали" в рамките
на дните на отворени врати по повод 135- годишнината от
създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом
„Ронкали" по собствена инициатива ще изобразят в рисунки и
ще разкажат в есета своите впечатления и представи за
професията на митническите служители. Творбите на децата ще
бъдат ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са
учредени митниците и митарствените пунктове на Княжество
България след Освобождението. На този ден честваме
създаването на българските митници.
ца Бургас гостува на ”Детски център Митница Бургас гостува на ”Детски център
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Екип на Митница Бургас гостува на ”Детски център „Ронкали”
Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу наркотиците. Това
показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към Митница Бургас пред децата от ”Детски
център „Ронкали” в града. Специален гост на децата бе обученото митническо куче - инспектор Чара със
своя водач. Митническият голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на

наркотици, а децата го наградиха с изненада подарък- лакомства за кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница Бургас запознаха
децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях. Спецмитничарите показаха на място как се
извършват проверки и полеви наркотестове при откриване на наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да станат митнически
служители, каква професионална квалификация и подготовка се изисква и колко е отговорна работата на
митническите служители.
Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени врати по повод 135годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена инициатива ще
изобразят в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и представи за професията на
митническите служители. Творбите на децата ще бъдат ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени митниците и митарствените пунктове
на Княжество България след Освобождението. На този ден честваме създаването на българските
митници.
http://www.zonaburgas.bg/?p=94393
МИТНИЧЕСКО КУЧЕ – ИНСПЕКТОР ЧАРА ГОСТУВА НА ”ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „РОНКАЛИ”

сряда, 25 юни 2014

Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу наркотиците. Това
показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към Митница Бургас пред децата от ”Детски
център „Ронкали” в града. Специален гост на децата бе обученото митническо куче – инспектор Чара със
своя водач. Митническият голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на
наркотици, а децата го наградиха с изненада подарък-лакомства за кучета.

Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница Бургас запознаха
децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях. Спецмитничарите показаха на място как се
извършват проверки и полеви наркотестове при откриване на наркотични вещества.

Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да станат митнически
служители, каква професионална квалификация и подготовка се изисква и колко е отговорна работата на
митническите служители.
Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени врати по повод 135годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена инициатива ще изобразят
в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и представи за професията на митническите
служители. Творбите на децата ще бъдат ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени
митниците и митарствените пунктове на Княжество България след Освобождението. На този ден честваме
създаването на българските митници.
http://www.burgasinfo.com/news/view/5/46249/

Как се обучават митнически кучета?

Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу наркотиците. Това
показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика" към Митница Бургас пред децата от "Детски
център „Ронкали" в града. Специален гост на децата бе обученото митническо куче - инспектор Чара със
своя водач. Митническият голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на
наркотици, а децата го наградиха с изненада подарък- лакомства за кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница Бургас запознаха
децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях. Спецмитничарите показаха на място как се
извършват проверки и полеви наркотестове при откриване на наркотични вещества.

Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали" получиха отговори как могат да станат митнически
служители, каква професионална квалификация и подготовка се изисква и колко е отговорна работата на
митническите служители.
Митница Бургас гостува в "Детски център „Ронкали" в рамките на дните на отворени врати по повод 135годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали" по собствена инициатива ще
изобразят в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и представи за професията на
митническите служители. Творбите на децата ще бъдат ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени митниците и митарствените пунктове
на Княжество България след Освобождението. На този ден честваме създаването на българските митници.

http://alfarss.net/1403694488.html

Митническо куче – инспектор Чара гостува на ”Детски
център „Ронкали”
Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу наркотиците. Това
показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към Митница Бургас пред децата от ”Детски
център „Ронкали” в града. Специален гост на децата бе обученото митническо куче – инспектор Чара със
своя водач. Митническият голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на
наркотици, а децата го наградиха с изненада подарък-лакомства за кучета.

Под тази форма
и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница Бургас запознаха децата с вредата от
наркотиците и как да се предпазват от тях. Спецмитничарите показаха на място как се извършват
проверки и полеви наркотестове при откриване на наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да станат митнически
служители, каква професионална квалификация и подготовка се изисква и колко е отговорна работата на
митническите служители.

Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени врати по повод 135годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена инициатива ще изобразят
в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и представи за професията на митническите
служители. Творбите на децата ще бъдат ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени
митниците и митарствените пунктове на Княжество България след Освобождението. На този ден честваме
създаването на българските митници.

http://www.yambolpress.bg/?p=66906
Митница Бургас гостува на ”Детски център „Ронкали”

Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу
наркотиците. Това показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към
Митница Бургас пред децата от ”Детски център „Ронкали” в града. Специален гост на
децата бе обученото митническо куче – инспектор Чара със своя водач. Митническият
голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на наркотици, а
децата го наградиха с изненада подарък-лакомства за кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница
Бургас запознаха децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях.
Спецмитничарите показаха на място как се извършват проверки и полеви наркотестове
при откриване на наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да
станат митнически служители, каква професионална квалификация и подготовка се
изисква и колко е отговорна работата на митническите служители.
Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени
врати по повод 135- годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена
инициатива ще изобразят в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и
представи за професията на митническите служители. Творбите на децата ще бъдат
ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени

митниците и митарствените пунктове на Княжество България след Освобождението. На
този ден честваме създаването на българските митници.
http://radioblg.bnr.bg/burgas/post/100426696/inspektor-chara-gostuva-na-decata-ot-domronkali
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Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу
наркотиците. Това показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към Митница
Бургас пред децата от Детски център „Ронкали” в града. Специален гост на децата бе
обученото митническо куче - инспектор Чара със своя водач. Митническият голдън
ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на наркотици, а децата го
наградиха с изненада подарък- лакомства за кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница Бургас
запознаха децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях.
Спецмитничарите показаха на място как се извършват проверки и полеви наркотестове при
откриване на наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да станат
митнически служители, каква професионална квалификация и подготовка се изисква и
колко е отговорна работата на митническите служители.

Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени врати
по повод 135- годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена
инициатива ще изобразят в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и
представи за професията на митническите служители. Творбите на децата ще бъдат
ескпонирани в сградата на Митница Бургас.

http://www.news-sliven.info/regional-news/burgas-news/6291-mitnitza-burgas-gostuva-nadetski-tzentar-ronkali

Митница Бургас гостува на ”Детски център „Ронкали”
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Как се обучават митническите кучета и защо те са наши
приятели в борбата срещу наркотиците. Това показаха служители от отдела за „Борба с
наркотрафика” към Митница Бургас пред децата от ”Детски център „Ронкали” в града.
Специален гост на децата бе обученото митническо куче - инспектор Чара със своя водач.
Митническият голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в откриването на
наркотици, а децата го наградиха с изненада подарък-лакомства за кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница Бургас
запознаха децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях. Спецмитничарите
показаха на място как се извършват проверки и полеви наркотестове при откриване на
наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да станат
митнически служители, каква професионална квалификация и подготовка се изисква и колко е
отговорна работата на митническите служители.
Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени врати по
повод 135- годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена инициатива
ще изобразят в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и представи за професията
на митническите служители. Творбите на децата ще бъдат ескпонирани в сградата на Митница
Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени

митниците и митарствените пунктове на Княжество България след Освобождението. На този
ден честваме създаването на българските митници.

http://www.gramofona.com/burgas-obshtestvo/mitnica-burgas-gostuva-na-detski-centarronkali-1403695974

Митница Бургас гостува на Детски център
„Ронкали”
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Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу
наркотиците. Това показаха служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към
Митница Бургас пред децата от ”Детски център „Ронкали” в града. Специален гост на
децата бе обученото митническо куче - инспектор Чара със своя водач.
Митническият голдън ретривър Чара демонстрира на място уменията си в

откриването на наркотици, а децата го наградиха с изненада подарък- лакомства за
кучета.
Под тази форма и в отговор на многото зададени въпроси, служителите от Митница
Бургас запознаха децата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях.
Спецмитничарите показаха на място как се извършват проверки и полеви
наркотестове при откриване на наркотични вещества.
Възпитаниците на дома от семеен тип „Ронкали” получиха отговори как могат да
станат митнически служители, каква професионална квалификация и подготовка се
изисква и колко е отговорна работата на митническите служители.
Митница Бургас гостува в ”Детски център „Ронкали” в рамките на дните на отворени
врати по повод 135- годишнината от създаването на българските митници.
За рождения ден на българските митници, децата от дом „Ронкали” по собствена
инициатива ще изобразят в рисунки и ще разкажат в есета своите впечатления и
представи за професията на митническите служители. Творбите на децата ще бъдат
ескпонирани в сградата на Митница Бургас.
На 7 юли 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг са учредени митниците и
митарствените пунктове на Княжество България след Освобождението. На този ден
честваме създаването на българските митници.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1286952
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Как се обучават митническите кучета и защо те са наши приятели в борбата срещу
наркотиците показаха днес служители от отдела за „Борба с наркотрафика” към Митница
Бургас на обитателите на Детски център „Ронкали”. Специален гост беше кучето-инспектор
Чара със своя водач.
Митничарите запознаха хлапетата с вредата от наркотиците и как да се предпазват от тях.
Демонстрираха им още на място как се извършват проверки и полеви наркотестове при
откриване на дрога. Причината за визитата беше 135- та годишнина от създаването на
българските митници.

