
СЪЮЗ НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

гр.Бургас, ул.”Александровска” № 101, РД „Охрана-Бургас”

ДО
Председателя на КНСБ 

ДО
Председателя на КТ „Подкрепа“

Уважаеми дами и господа членове на посочените синдикати,

В отговор на Вашия призив за включване на нашите синдикални 
членове, а именно на Съюз на синдикалните организации в Министерство 
на правосъдието (ССОМГ1), включващ Синдикат на пенитенциарните 
служители /СПС/ и Синдикат „Охрана“, потвърждаваме нашето участие в 
предстоящия национален протестен митинг-шествие, който ще се проведе 
на 11.11.2022г.

В тази връзка изразяваме нашата солидарност с Вашите справедливи 
и основателни искания, с цел да защитим заедно правото ни на 
достойно заплащане.

В името на съвместните ни действия, Ви подкрепяме в исканията за 
пълно компенсиране на инфлацията, както в държавния, така и в частния 
сектор.

Предложеният от Вас, ръст на доходите до края на 2022г., който да 
компенсира кумулативното нарастването на инфлацията през текущата 
година е задължителен.

Абсолютно необходимо е да се предвиди увеличение от 1 януари 2023 
г. на минималната работна заплата от 710 лв. на 850 лв., както и ръст на 
всички работни заплати в частния и бюджетния сектор (с поне 12,5%) и 
ръст на заплатите на администрацията, която работи на терен (с минимум 
15%).

Споделяме и факта, че има задълбочаване на проблемите във все 
повече администрации в страната и нарастване на напрежението сред 
работещите, като служителите в МП не са изключение. Нужен е коренно 
нов подход в отношението към работещите, особено в държавния сектор и 
вслушване в проблемите им, предвид абсурдността, до която са доведени.

Заставаме твърдо зад Вашите искания, които са и наши. Заявяваме, че 
ще участваме активно при провеждането на организирания от Вас 
национален протестен митинг-шествие с искания за приемане на Бюджет 
на Република България за 2023г. и за увеличаване на средствата за заплати, 
защото ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

С уважение,
Зам - председател на УС на ССОМ1

03.11.2022г.


