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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Заседналият край резервата “Яйлата” турски кораб “Вера Су” привлече любопитството на десетки коли с туристи, 
но и възмущението на хиляди българи във ФБ, които обичат Северното Черноморие и не могат да си представят, 

че ще бъде отровено. Други се надяват античовешки, че вятърът ще издуха отровените с карбамид води към 
Румъния, а румънците неминуемо ще протестират пред турската държава, защото винаги си бранят интереса.

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  

на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Товарът на заседналия 
край Яйлата кораб Vera 
SU вместо да се прето-
варва на друг съд и да 
се извозва, се изсипва 
в морето. Това стана 
ясно от видео на живо 
на колегите от сайта 
maritime.bg. То показва 
как всъщност товарът 
поне 40 на сто от това-
ра, който се загребва, 
за да се пренесе, попа-
да във водата. Припом-
няме, че азотният тор 
на кораба е карбамид.
Наблюдаващи онлайн 
случилото се коменти-
рат с възмущение.
Ето само малка част от 
коментарите:
„Така ли ми с струва 
или тези повече разси-
пват в морето, от кол-

кото да местят товара.
Защо никой днес не се 
посъветва с Пристани-
ще Варна, или с това в 
Балчик, или което и да 
е пристанище за раз-
товарването… Защо 
не помолиха поне за 
читав грайфер… !?!?“ 
„Безумие, все едно 
с цедка да пренасяш 
вода…“
„Ужасс! Как може та-
кова нещо.“
„40% във водата“
„Срам, срам и пак 
срам“
„на ръка май беше 
по-добра идея“
„То с тая кога като за-
гребе, докато разтова-
ри половината в море-
то пада…“
„Утре сутрин тази тор 

ще е стигнала до Вар-
на“
„Поредица от бездей-
ствия и престъпле-
ния през изминалата 
седмица от страна на 
корабособственик и 
власти. Вариант с раз-
товарване на ръка в 
чували/бексове беше 
доста по-еко.
Надявам се да разтова-
рят само малко коли-
чество в носовата част, 
което да е достатъчно 
за изплаване на носа и 
провлачване.“
„Изумителен деби-
лизъм! Гледах и си 
мислех ” бе, не разби-
рам нещо аз, убягва ми 
сигурно нещо, нали 
професията ми не е 

свързана с морски ра-
боти, може би пък така 
да трябва” Ама като 
видях колко от товара 
попада в морето, даже 
аз разбрах, че така не 
бива! Хората, които 
ръководят операцията, 
не го ли виждат?!“
Припомняме, че по-ра-
но от Министерството 
на транспорта съоб-
щиха, че технически е 
обезпечена операцията 
по освобождаването на 
заседналия товарен ко-
раб Vera SU.
По-рано днес от Мини-
стерството на околната 
среда и водите призна-
ха, че резултатите от 
изпитване на пробите 
за азот нитритен по-
казват, че към 15 часа 

на 25 септември има 
индикации за замърся-
ване на морската вода 

от товара на кораба.
Въпросът е след изси-
пания тази нощ азотен 

Безобразие! Голяма част от торовете от кораба 
край Яйлата се изсипват в морето

тор в морето какво ще 
показват пробите.


