Министър Деница Сачева:
ПО МЕРКИТЕ НА МТСП ЗА ЗАПАЗВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ
СА РАЗПЛАТЕНИ НАД 1 МЛРД. ЛЕВА НА БИЗНЕСА
По време на работното съвещание, свикано от премиера Бойко Борисов с
представители на Националния оперативен щаб, Националния ваксинационен щаб и
министри, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева информира, че
плавно продължава ваксинацията в областта на социалните услуги, а в София тя вече е
приключила. Сачева подчерта също, че по мерките на МТСП за запазване и създаване на
заетост са разплатени над 1 млрд. лева на бизнеса, информира на 15.02.2021 г. Единният
информационен портал за мерките за ограничаване разпространението на COVID-19.
„По мярката 60/40 продължаваме да изплащаме средства –вече са платени 831
милиона лева. В секторите, които са най-пострадали – хотелиерство,
ресторантьорство, транспорт и туризъм - са запазени 30 000 работни места, като до
края на миналата седмица са изплатени 117 милиона лева“, посочи министър Сачева.
Тя информира също, че по мярката 75/0 за затворени бизнеси са подадени 9384 заявления
от работодатели за 47 945 работници и служители. По тази мярка до момента са платени
над 20 млн. лева за 43 215 работници и служители.
„Миналата седмица парламентът прие допълнителен текст в закона за
мерките, с който 90 работни дни се считат за неплатен отпуск и за осигурителен
стаж, така че хората няма да загубят своите права, независимо че остават затворени
и през февруари“, отбеляза Сачева. В хода на работното съвещание министърът на труда
и социалната политика изтъкна, че по предложение на омбудсмана и с решение на
премиера беше приет текст, с който изплащаните от държавата средства по
антикризисните мерки да не са секвестируеми, т.е. да не могат да бъдат взимани от
частните съдебни изпълнители. „Така тези средства ще остават при хората“,
категорична бе Сачева.
По мярката „Заетост за теб“, с която се разкриват нови работни места за
безработни, са платени 10 300 000 лева за 2587 работодатели и в момента са наети 10 692
безработни. „За всяко семейство, чиито децата учат дистанционно и е
кандидатствало за помощ, средно сме отпуснали по 900 лева. До момента подадените
заявления са 51 550, изплатени са над 30 милиона лева на 35 700 семейства“, каза още
Сачева.
От името на министъра на икономиката Лъчезар Борисов социалният министър
докладва още, че за последните 30 дни до бизнеса са стигнали около 120 милиона лева,
като 50 милиона лева от тях - през Българската банка за развитие за гарантиране
на безлихвени кредити, предимно за физически лица. Останалите 70 милиона лева са
изплатените по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“, които са
стигнали до бизнеса през мярката, реализирана чрез НАП, както и по процедурата за
микрофирми и отделно само за транспортни фирми.

