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Те бяха наградени от министър Йордан Бакалов и главния прокурор на Република
България Сотир Цацаров Принципът, от който се ръководя, е добрите професионални
резултати да се поощряват и стимулират публично, заяви вътрешният министър Йордан
Бакалов на церемония във вътрешното ведомство. На нея присъстваха още главният
прокурор на Р България Сотир Цацаров, главният секретар на МВР Светлозар Лазаров,
директорът на ГДГП Захарин Пенов, служители на „Гранична полиция“. Министър
Бакалов подчерта, че днес получават отличия граничните полицаи, които съвместно с
екипи на Агенция „Митници” са разбили много сериозен трафик на голямо количество
наркотични вещества.
//
Присъствието ми тук може да бъде обобщено с две думи – повод и оценка,
заяви главният прокурор Сотир Цацаров. Поводът са три цифри - 33, 46 и 198 –
килограмите наркотици, открити и задържани благодарение на труда и отличното
изпълнение на служебните задължения на хората, които са тук, заяви Цацаров.
Оценката може да бъде обобщена в думите благодарност и уважение към начина, по
който работят граничните полицаи. По думите на главния прокурор, обединените усилия
на двете институции, могат да доведат до един положителен за обществото резултат.
Със заповед на министър Йордан Бакалов за проявен професионализъм,
инициативност и конкретен принос с „Почетен знак на МВР” –ІІІ степен са наградени
четирима гранични полицаи:
Бисер Стефчов Бадев и Йордан Иванов Йорданов – служители на
Гранично-полицейски участък – Видин, към Регионална дирекция „Гранична полиция“ –
Русе, които на 6 септември 2014 година на ГКПП-Видин са задържали полски
гражданин, транспортирал в камиона си 198 кг хероин;
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Милен Митков Фотев, служител на ГПУ – Свиленград към РДГП - Елхово, задържал на
15 август 2014 г. на ГКПП - Капитан Андреево български гражданин, транспортирал в
лекотоварния си автомобил 31 кг хероин. Галин Иванов Иванов, служител на ГПУ –
Свиленград към РДГП – Елхово, задържал на 24 август на ГКПП - Капитан Андреево
турски гражданин, транспортирал в лекия си автомобил 46 кг хероин.
Главният прокурор на Р България Сотир Цацаров награди четиримата гранични
полицаи с Почетен знак на прокуратурата за отлично взаимодействие с органите на
прокуратурата и проявен професионализъм в противодействие на контрабандата и
трафика на наркотични вещества. Те получиха и грамоти.
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