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„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД
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„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
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Медиен мониторинг – обобщение
14.04.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
1

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

1
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции

Медиен мониторинг | 4/14/2013

Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 13.04.2013
Източник: www.investor.bg
Връзка:
http://investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/gerb-razdelia-ministerstvoto-na-ikonomikataenergetikata-i-turizma,149651/
Брой думи: 389

Заглавие: ГЕРБ разделя Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
Подзаглавие:
Автор: Деляна Петкова
Текст: Разбрахме, че структурата е неефективна през лятото на 2012 година, когато беше
късно за промени, призна бившият председател на НС Цецка Цачева
В предизборната програма на ГЕРБ е заложено разделение на мегаструктурата Министерство
на икономиката, енергетиката и туризъм (МИЕТ), съобщи в ефира на ТВ7 председателят на 41то Народно събрание Цецка Цачева. "Това министерство, в този му вид, не е добре да
съществува", категорична беше тя.
На коментарите защо промяната не е направена досега, Цачева уточни, че в началото ГЕРБ са
трупали опит и недобрата работа е била констатирана през лятото на 2012 година. "Година
преди изборите никой не прави структурни промени", обясни още бившият председател на
парламента.
За Цачева основен източник на свежи средства в българската икономика са европейските
фондове. Тя отрече критиките, че програми са били управлявани неефективно. В същото време
обаче призна, че средствата от оперативната програма за насърчаване на
конкурентоспособността са били разпределени над 1 млрд. лева, които обаче са отишли към
малки и средни предприятия в сектора на услугите, а не от производството.
Цецка Цачева коментира и темата за субсидиите на партиите. В момента всяка партия
получила над 1% от гласовете на избори получава субсидии, а размерът е около 2 млн. лева на
година, а бившият председател на НС обяви, че знае, че голяма част от партиите в бюлетината
са там именно заради тази субсидия.
"Политическите партии трябва да се субсидират от държавата, за да няма пари от сивия
сектор", категорична беше тя, но се ангажира, ако ГЕРБ спечели изборите през май да повдигне
темата какъв да бъде прагът. По нейни думи обаче не може само парламентарно представени
партии да получават субсидии, защото се случва и големи партии да остават извън Народното
събрание при избори.
Що се отнася до проблемите в Народното събрание, Цачева коментира, че 41-то Народно
събрание има редица постижения - премахнато е гласуването с чужди карти, а заседанията се
предават онлайн. Тя обаче критикува начина, по който се провежда парламентарният контрол.
Отговорите на министрите са сводки, подготвени от администрацията, които се изчитат от
трибуната и липсва оценката на министъра за казуса.
Цецка Цачева коментира още, че правителството на ГЕРБ е дошло също в много тежко време спрени еврофондове и глобална криза. В тези условия нейната партия се е нагърбила да
състави правителство на малцинството. Сега обаче отчитат грешките си и във втория си
мандат ще работят да ги поправят.
По статията работи:

Медиен мониторинг | 4/14/2013

Резюме: Разбрахме, че структурата е неефективна през лятото на 2012 година, когато беше
късно за промени, призна бившият председател на НС Цецка Цачева
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