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Први резултати истраге стравичне несреће у Бугарској указују на то да је ватра на
аутобусу започела на предњем делу возила у склопу састава грејања. Аутобус
северномакедонских таблица носио је канистре с горивом који су можда довели до
трагедије. Поред тога, Инфомакс преноси да је возило складиштило и велику
количину пиротехнике, која би завршила на македонском тржишту пред
новогодишње празнике.

Према првим сазнањима бугарске полиције, аутобус туристичке агенције „Беса транс“
потпуно је изгорео за мање од два до три минута.

Инфомакс незванично сазнаје да се у предњем делу аутобуса налазила нелегална
цистерна капацитета 1.000 литара нафте, што је утицало на обим ове трагедије.
Међутим, Инфомакс је дошао до још једног шокантног податка – аутобус је наводно
превозио велику количину пиротехнике.
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Поред додатне цистерне, аутобус је имао и посебно складиште за шверц робе, у којем је
наводно превозио пиротехнички материјал или око 30.000 ватромета.

Трагична несрећа однела је животе 45 људи, међу којима је 12 деце. Стручњаци су од
почетка упозоравали да постоје две терорије које могу да објасне како је дошло до ове
трагедије.

На путу није био видљивих трагова кочења због чега се засад чини најизгледнијом
теорија да је возач заспао на путу из Истанбула из којег се већина путника враћала с
туристичког путовања.

Разбијали прозоре да побегну од ватре

Међу погинулима су и близанци стари четири године, који су најмлађе жртве језиве
несреће. Погинули су и њихови родитељи старости 36, односно 37 година. Верује се да
је управо мајка близанаца жена која је изгорела са двоје деце у рукама испред врата
аутобуса. Бугарски медији јављају да је несрена жена погинула испред средњих врата
аутобуса док је покушавала да спаси двоје деце.

Седам путника се спасило из ватре разбивши прозор, те су испричали да су у тренутку
несреће спавали па не знају штс се догодило.

Они су превезени у болницу Пирогов у бугарској престолници Софији и у стабилном су
стању, навело је болничко особље. Задобили су опеклине, а једна особа је сломила ногу.

Бугарско министарство унутрашњих послова објавило је да је погинуло 45 особа у
најсмртононоснијој аутобусној несрећи у историји те земље.

Привремени министар унутарњих послова Бојко Рашков рекао је да су тела била збијена
и потпуно спаљена.
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„Призор је застрашујући, застрашујући, никада нисам видео ништа слично“, рекао је
Рашков новинарима на мјесту несреће.

Шеф бугарске истражне службе Борислав Сарафов рекао је да су четири аутобуса
северномакедонске путничке агенције ушла у Бугарску из Турске у понедељак увече.

„Људска грешка возача или технички квар две су верзије несреће“, рекао је раније
Сарафов.

Сарафов је додао да због лошег стања у коме се тела налазе неће бити могуће одмах
одредити тачне идентитете жртава. ДНК анализа потрајаће неколико дана, упозорио је
Сафаров.

„Бугарска очекује да Северна Македонија пошаље биолошки материјал рођака
погинулих, како би идентификација била могућа“, рекао је он.

Македонски премијер Зоран Заев рекао је новинарима у Софији да је ово „огромна
трагедија“ и изразио саулешће породицама страдалих.

Путнике пробудио звук експлозије

Заев је рекао да је разговарао с једним од седморо преживелих, који му је рекао да су
путници спавали кад их је пробудио звук експлозије. Преживели путник је додао да су
путници са задњих места успели да разбију прозор и искоче из аутобуса.

Етнички Албанац Осман (31) рекао је Ројтерсу у Скопљу да је с братом и сестром
посетио канцеларију путничке агенције, како би сазнали информације о својим
родитељима.
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„Не знамо јесу ли били у том аутобусу, немамо информације о њима. Агенција се не
јавља на телефон, можда ћемо морати у Бугарску“, рекао је.

(Нова.рс)
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