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УВОД 

Работната заплата е една от противоречивите икономически категории. В 

нея се срещат преките икономически интереси и очаквания на работниците и 

служителите, на работодателите и на държавните институции. 

По определението в Конвенция № 95 на Международната организация на труда 

от 1949 г. в чл.1 е записано: "…"работна заплата", независимо от 

наименованието и начина на изчисляването и, означава възнаграждение или 

доходи, които могат да бъдат оценявани в пари и определяни по споразумение 

или от националното законодателство и се дължат по силата на писмен или 

устен договор от работодателя на трудещия се за работа, която изпълнява или 

предстои да бъде изпълнена, или за услуги, които са извършени или предстоят 

да бъдат извършени." 

По силата на тази Конвенция трудовото възнаграждение по принцип се 

изплаща в пари. По изключение, в зависимост от конкретните условия и 

действуващото законодателство в страната, постигнатите споразумения и 

подписаните трудови договори между синдикатите и работодателските 

сдружения или между работодателя и работника /служителя/, част от заплатите 

може да се изплащат и в натура. 

Според трудовото законодателство у нас, допълнителните трудови 

възнаграждения или част от тях може да се изплащат в натура, ако това е 

предвидено в акт на Министерския съвет, колективен или индивидуален трудов 

договор /Кодекса на труда чл.269,т.2/. 

Работната заплата като икономическа категория е свързана с трудовия 

пазар, механизмите на неговото функциониране и спецификата на 

взаимоотношения между основните субекти на трудови отношения - 

работодател и наемен персонал. 

Работната сила е стока и това налага тя да има цена. Тази цена се 

разглежда като доход на работниците и служителите за положения труд, за 

работната сила, която изразходват в трудовия процес. От тази гледна точка 

работната заплата може да се определи като възнаграждение или изработка, 

установени в съответствие със споразумение или националното 

законодателство, което по силата на устен или писмен договор на наемане, 

работодателят изплаща на работниците и служителите за труда, който или е 
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положен, или трябва да бъде положен, или за услугите, които са оказани или 

трябва да бъдат оказани. Положеният труд трябва да бъде възмезден (чл. 242 

от КТ). 

В икономически план работната заплата е част от Брутния вътрешен 

продукт, която работниците и служителите получават в съответствие с 

положения труд. Тя е главния фактор, обуславящ степента на задоволяване на 

материалните и културните потребности на населението и общото равнище на 

неговото благосъстояние. Затова мотивиращата роля на работната заплата е 

много голяма, защото получаването на по-високо възнаграждение се явява 

възможност за закупуване на повече потребителски стойности. 

В строителството като отрасъл на материалното производство работната 

заплата изпълнява същата роля и задачи, които бяха посочени по-горе. Тя се 

използва като съществена съставна част от икономическия механизъм за 

управление на производствено-стопанската дейност в рамките на целия 

отрасъл и в отделните строителни организации и поделенията им. 

Организацията и заплащането на труда в строителството е отраслова 

икономическа дисциплина, която изучава основните принципи, намиращи се в 

неразривна връзка с изискванията на икономическите закони. 

Работната заплата стимулира повишаването на квалификацията на 

работниците, усъвършенстването на технологията и организацията на 

строителното производство, повишаване на качеството на строителната 

продукция и пр. Значението на работната заплата за строителството се 

повишава още повече от обстоятелството, че трудопоглъщаемостта на 

строителното производство е сравнително по-голяма, отколкото в повечето от 

останалите отрасли на материалното производство. 

При действието на закона за стойността и наличието на стоково-парични 

отношения в икономиката материалната заинтересованост на работниците се 

намира главно в размера на работната заплата и начина на нейното 

определяне. Чрез работната заплата в работниците и служителите се пораждат 

ефективни материални стимули. Именно тази връзка с материалната 

заинтересованост превръща икономическата категория работна заплата в 

мощен икономически лост за въздействие върху производствено-стопанската  

 


