
Най-после реформите бяха канализирани.
В смисъл – вече си имат канал. 
Регионалният съвет за развитие на 

Северния централен район реши да въз-
роди идеята за изграждане на плавателен 
канал между Дунав и Черно море. Съоръ-
жението щяло да тръгне от Русе, да 
мине покрай Разград и Шумен и да завър-
ши във Варна.

Недейте да си мислите, че тази идея 
се е родила спонтанно, докато уважаеми-
те членове на съвета си пиели кафето. 
Борбата е била дълга и трудна, но е про-
веждана тайно, в условия на пълна неле-
галност. Защото за осъществяването на 
една такава мащабна идея не са нужни 
само пари или проектна готовност. Ако 
беше така, щеше да стане факт още по 
времето на Тодор Живков. Или още по-
преди, по времето на Таяр бей, управи-
тел на Дунавското параходство. 

Нужни са преди всичко реформаторско 
мислене, реформаторска воля и реформа-
торско правителство. Това триедин-
ство вече е налице и Радан Кънев спокой-
но може да издаде четата. „Най-смелата 
и умна концепция за регионална политика 
от десетилетия. Три години борба за 
връщане на темата в публичното прос-
транство вече дават плод”, написа той 
възторжено във Фейсбук.

Политическите мъже, които минават за 
концептуалисти по отношение на подобни 
мегапроекти, завистливо замълчаха.

Какво да каже Георги Първанов с него-
вия Голям шлем. Освен да си признае, че 
България се превърна в гробище за руски 
проекти и домашни любимци.

Ами Бойко Борисов с неговите маги-
страли? Никакво реформиране на подхо-
да. Черен асфалт и европейски пари до 
втръсване. 

Да не говорим за президента Плевне-
лиев и неговата борба за енергийна 

ефективност. Идеята му за саниране на 
панелките звучи толкова семпло, сякаш я 
е измислил председател на домсъвет. 
Никаква фантазия, никакво отношение 
към чувствата на хората. 

Как могат всички тези обикновени про-
екти да се преборят емоционално с меч-
тата за канала. С водите на тихия бял 
Дунав, които ще галят бреговете на Раз-
град и Шумен! В тази мечта има всичко - 
икономика, геополитика, инфраструкту-
ра, поливно земеделие, промишлени зони. 
Има рибари, моряци и влюбени момиче-
та. И всичко това само за 4 милиарда 
лева. Джобни пари в сравнение с 16-те, 
които парламентът гласува. 

Освен това за първи път Дунав актив-
но ще се включи в политиката. 

Само Йордан Радичков се опита веднъж 
да го използва на един митинг в Козлодуй. 
Но това беше много отдавна, преди избо-
рите за Велико народно събрание, когато 
посоките на света не бяха географски, а 
политически. Имах късмет да чуя най-
кратката реч. Излезе писателят пред 
микрофона и попита: „Ако хвърлим едно 
влашко бомбе в Дунава, накъде ще отплу-
ва? На изток или на запад?” 

На изток! – изкрещя митингът. 
Радичков кимна, разпери ръце в знак на 

съгласие и остави микрофона на други-
те. Така се обясняваха посоките. Днес се 
обясняват с фили и фоби.

А като сме се върнали назад във време-
то, трябва да добавим, че дядото на 
Радан Кънев е бил директор на Варненско-
то пристанище през двадесетте години 
на миналия век. Мечтата му била да се 
прокопае този канал. Значи тя е не само 
реформаторска, но и наследствена. Което 
я прави още по-красива.

Явно човек трябва да си избира дядо-
вците по мечтите.

Моят бил обикновен македонски побор-
ник. Мечтата му била да си пие кафето в 
Солун. Заедно със Седма рилска дивизия.

Слава Богу, не се сбъднала. Иначе щяхме 
да бетонираме Бяло море със слънчеви бре-
гове и златни пясъци, а Солунската митни-
ца щеше да закъса с приходите. И да се 
наложи да я реформираме. 
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р На седесари Министерството на икономиката е голямо 
и работа дебне отвсякъде.

При амбиции за кариера в Министерството 
на отбраната и в неговите фирми.

Помага и в здравеопазването, и в други 
„реформаторско управлявани” сфери.

И да няма свободни места в администрацията, 
все ще се намери някой и друг грант.

ÒÅÌÎÑÊÎÏ
Íà êàêâè òðÿáâà äà ïðåñòðóâàò òúðñåùèòå 
ðàáîòà áúëãàðè?

На протестъри

На костовисти

Източник:  Country Threat Index, IntelCenter Database

10-ТЕ НАЙ-ОПАСНИ ЗА ЖИВОТ С ТРАНИ 
В СВЕТА К ЪМ 8 МАРТ 2015 Г. 

Индекс ът отразява количес твото терорис тични и бунтовнически заплахи на базата на видео, 
фото и новинарски информация, броя убити и ранени за полседните 30 дни и се определя 
с помощта на алгорит ъм. По-високата с тойнос т на индекса означава по-голяма заплаха. 
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Канализиране 
на реформите

Египтянката Сиса Абу Даух в продължение на 43 г. се 
преструвала на мъж, за да може да си намира работа.

На земеделци


