


3. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

• Кой и как ще определи това, което ще ми се 
плаща?

• Като всяка стока или услуга трудът, който 
влагаме в производствения процес, има цена. 
Трудът намира пазарната си оценка чрез 
работната заплата. 

• Работната заплата представлява паричното 
възнаграждение, което работодателят заплаща 
на работника или служителя за положения от 
него труд през определен период от време. 



3.1. Фактори за определяне на размера на 
работната заплата:

• Количеството и качеството на труда;
• Съотношението между търсене и предлагане на 

работна сила за конкретната работа;
• Сезонността в заетостта;
• Издръжката на живот;
• Инфлацията (промените в потребителските 

цени);
• Договорната сила на синдикатите в предприятията, 

където има синдикати и сключен колективен трудов 
договор;



3.1.Фактори за определяне на размера на 
работната заплата:

• Финансовото състояние на предприятието;
• Характерът на заетостта, напр. „сивата 

заетост” (работата без договор, неплащането в 
пълен размер на данъци и осигуровки);

• Естеството на трудовата среда: отговорност 
и тежест на труда, условия на труд и параметри 
на работната среда, опасни и вредни за здравето 
въздействия, сменност и режими на труд, 
работно време и извънреден труд. 



3.2. Що е основна заплата, какво „допълват” 
допълнителните възнаграждения и бонуси?

• Основната работна заплата се посочва в трудовия 
договор на работника/служителя и тя е в пряка 
зависимост от притежаваната квалификация, от 
количеството труд, който трябва да се положи и от 
естеството на трудовите задачи и задължения.

• Заплатата над основното трудово възнаграждение е 
наднорменото или премиално възнаграждение на 
работника/служителя за постигнати резултати –
индивидуални или общи. Най-често това са бонуси,  
надграждащи повременната или сделната система на 
заплащане, или са плащания като елементи от 
смесени/модифицирани системи на работна заплата.



3.2. Какво „допълват” допълнителните 
възнаграждения и бонуси?

Допълнителните възнаграждения са плащания за:
• трудов стаж и професионален опит;
• по-висока лична квалификация;
• нощен труд;
• положен извънреден труд;
• за работа през почивни дни и официалните празници;
• времето, през което работникът или служителят е на 

разположение на работодателя извън територията на 
предприятието и др.

Трудови възнаграждения при особени случаи при престой и 
производствена необходимост, аварии, неизпълнение на 
трудовите норми, производство на некачествена продукция 
и др.



3.3. Що е брутна и нетна работна заплата, 
осигурителен и облагаем доход?

Изброените елементи формират брутната работна заплата.
Тя е: общо начисленото трудово възнаграждение за
определен период (месец, седмица),което съдържа всички 
елементи на работната заплата, преди да са удържани
съответните данъци, задължителните идоброволните лични 
осигурителни вноски и други вземания и удръжки от
работната заплата. Тя е равна на осигурителния доход.
След приспадане на личните осигурителни вноски се
получава облагаемият доход.

Нетната работна заплата е разликата между брутната
работна заплата и направените върху нея всички удръжки
(данъци, осигурителни вноски) и фактически това е чисто
получаваната по фиш сума - в брой или по дебитна карта. 



3.4. Системи на заплащане

Системата на заплащане е съвкупност от правила, норми,
разценки и методи за определяне, отчитане и заплащане на
количеството вложен труд при предварително зададени
качествени параметри.
• базисни системи: повременна и повременно-премиална за 

услуги; сделна , респ. сделно-премиална за промишлеността 
(според изработеното) и акордна и акордно-премиална, напр. 
за строителството;

• модифицирани системи според представянето, способностите 
и компетентностите, конкретните резултати от работата и 
ценността на знанията и уменията на служителя за 
организацията, за което са предвидени бонуси. 



3.5. Цена на труда и КТД

Цената на труда в по-широк смисъл е съвкупността от 
всички разходи на работодателя, свързани с наемане и 
освобождаване, използване и функциониране, 
поддържане и развитие на работната сила във фирмата.

Елементи на цената на труда са:
• работна заплата;
• осигурителни вноски за сметка на работодателя; 
• обезщетенията за отпуски – по нормативни документи + 

според колективния трудов договор (КТД); 
• други обезщетения по КТ и КСО (при пенсиониране, при 

отсъствие по болест и др.); 



3.5. Цена на труда и КТД

• социални разходи и надбавки в пари или натура 
според КТД; 

• данък върху социалните разходи; 
• разходи за подобряване качеството на трудовия живот;
• разходи за обучение, квалификация и 

преквалификация;
• разходи за здравословни и безопасни условия на труд 

и др.  



3.6. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА 
ТРУДА

• Не се съгласявайте да работите на по-ниско заплащане от 
законово определена минимална работна заплата (сега 460  
лв., а от .1.1.2018 ще е 510 лв.), защото това е 
противозаконно!

• Когато постъпвате на работа, винаги се интересувайте от 
действащите в колективния трудов договор минимални 
равнища и начални заплати за определената длъжност, 
защото в КТД те са по-високи от минимална работна 
заплата!

• Ако работите на почасово заплащане или на непълно 
работно време с опция за допълнително натоварване, 
непременно си водете стриктна отчетност за отработените 
часове, защото от това се формира Вашето брутно месечно 
възнаграждение!



3.6. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА 
ТРУДА

• Извънредният труд над договорените часове по 
индивидуален трудов договор задължително трябва да се 
води на отчет от работодателя в специална книга. Трябва да 
изисквате той да Ви се изплаща по завишена ставка съгласно 
разпоредбите на Кодекса на труда! Същото важи и за 
работата в почивни и празнични дни!

• Ако трябва да избирате между повременна, сделна или 
друга (модифицирана) система на заплащане, винаги 
преценявайте предимствата и недостатъците от гледна 
точка на сигурността на дохода и Вашите лични способности 
и умения! Много важно е основната Ви заплата да е висока, 
а не да разчитате на допълнителни бонуси и премии!



3.6. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА 
ТРУДА

• Извънредният труд над договорените часове по 
индивидуален трудов договор задължително трябва да се 
води на отчет от работодателя в специална книга. Трябва да 
изисквате той да Ви се изплаща по завишена ставка съгласно 
разпоредбите на Кодекса на труда! Същото важи и за 
работата в почивни и празнични дни!

• Ако трябва да избирате между повременна, сделна или 
друга (модифицирана) система на заплащане, винаги 
преценявайте предимствата и недостатъците от гледна 
точка на сигурността на дохода и Вашите лични способности 
и умения! Много важно е основната Ви заплата да е висока, 
а не да разчитате на допълнителни бонуси и премии!



3.6. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ЗАПЛАЩАНЕТО НА 
ТРУДА

• За всички съмнения по отношение формирането на 
работната заплата, за нередовното й изплащане и 
други проблеми се консултирайте със синдикатите в 
предприятието или региона, с юристи по трудово 
право, или информирайте Инспекцията по труда!
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