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Резюме

В  статията  се  разглеждат  същността  и  елементите  на  разходите  за  труд  на

работодателите и възнагражденията на наемния персонал. Представени са и основните

компоненти на съвременните системи за възнаграждения, основани на концепцията за

общото възнаграждение. 

Въз  основа  на  проучвания  са  очертани  позитивните  характеристики  на  общи

компенсационни  пакети,  формирани  от  съвременни  системи  за  възнаграждения,

използвани от български организации.

В заключителната  част са очертани и редица проблеми, свързани с използването на

съвременни системи за възнаграждения у нас и най-вече – „сивия“ трудов пазар.

Ключови  думи:  разходи  за  труд,   възнаграждения,  монетарни  възнаграждения,

немонетарни възнаграждения, системи за възнаграждения.
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Abstract

This  article  looks  at  the  nature  and  elements  of  employers'  labour  costs  and

employee’s reward. The basic components of modern reward systems based on the concept of

total reward are also presented.

Based  on  the  studies,  the  positive  characteristics  of  the  general  compensation  packages

formed by modern reward systems used by Bulgarian organizations have been outlined.

The final part outlines a number of problems related to the use of modern reward systems in

our country, and most of all - the "gray" labor market.

Key Words:  Labour  Cost,  Reward,  Monetary  Rewards,  Non-Monetary  Rewards,  Reward

Systems. 
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Увод

Проблемите  на  възнагражденията  винаги са  били особено актуални в  нашата

страна, но в последните години те придобиват още по-голямо значение в контекста на

ситуация на трудовия пазар – остър дефицит на персонал в почти всички сектори на

икономиката. Дефицитът на персонал в България до голяма степен е предизвикан от все

още съществените разлики в нивата на възнагражденията у нас и в повечето страни от

Европейския съюз, които са водещата причина за трудовата емиграция на български

граждани.

От друга страна,  българската икономика макар да се развива добре през последните

години не може да достигне нивата на производителност на труда в повечето страни от

Европейския съюз и затова преобладаващата част от български организации все още не

могат  да  предложат  нива  на  парични  възнаграждения,  конкурентни  на  развитите

страни. В този контекст, особено актуален е въпроса за системите за възнаграждения,

които използват българските организации и тяхното въздействие върху мотивацията и

поведението на заетите.

Основната цел на настоящата статия е да се представят основните характеристики на

съвременните системи за възнаграждения и възможностите им да влияят позитивно за

привличането, задържането, развитието и мотивирането за постижения на персонала в

българските организации.

Проблемите на възнагражденията на наемния персонал в теоретичен аспект се свързват

с цените на стоките,  търгувани на трудовия пазар. Винаги към цените има поне  две

гледни точки – на купувачите и на продавачите.

От гледна  точка  на  купувача  (работодателя),  цената  на  стоката,  която  купува  на

трудовия пазар включва всички разходи, които той трябва да направи за да си осигури

използването на способностите на работник/служител в конкретни трудови процеси за

даден  период  от  време.  Цената  на  стоката  за  купувача  е  цена  за  производствения

фактор  труд  (знания,  умения,  опит  и  усилия,  които  се  използват  за  извършване  на

операции  в  рамките  на  определени  трудови  процеси).  Затова  и  цената  на  труда  от

гледна точка на купувача (работодателя) най-често се определя като  разходи за труд

(labour cost).

От гледна точка на продавача (наемния работник/служител), цената на стоката, която

той продава (знания, умения, опит и усилия, които се използват в конкретни трудови
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процеси) включва всички доходи и облаги, които получава от сделката.  Доходите и

облагите, които е получил продавача от сделката са за него преди всичко компенсация,

награда  за  усилията  по  използване  на  знания,  умения,  опит  и  усилия  (физически  и

психически)  в  конкретни  трудови  процеси  и  затова  най-често  те  се  наричат

възнаграждение (reward).

Въз основа на изложеното до тук, цените на стоките,  които се търгуват на трудовия

пазар могат да се дефинират като:

 разходи  за  труд (за  наемен  персонал) на  работодателите  –  включват  всички

разходи,  които  работодателят  трябва  да  направи  за  да  си  осигури  необходимия

персонал за изпълнение на трудовите процеси за определен период от време;

 възнаграждения (доходи и облаги) на наемния персонал – част от разходите за

труд  (за  наемен  персонал)  на  работодателите,  които  включват  всички  доходи  и

облаги,  получавани  от  наемния  персонал  срещу  извършването  на  операции  в

рамките на конкретни трудови процеси за определен период от време, за което са

необходими определени знания, умения и опит.

Така  определени,  цените  на  стоките,  които  се  търгуват  на  трудовия  пазар  на  пръв

поглед  ясно  подсказват  основните  интереси  на  купувачите  (работодателите)  и  на

продавачите (наемния персонал). Работодателите, гледайки на цените на стоките като

на разходи, съвършено логично е да се стремят да ги минимизират и обратно, наемните

работници/служители гледайки на цените на стоките като на доходи и облаги – логично

е да се стремят да ги максимизират. Следвайки тази логика се достига до следващия

извод – интересите на работодателите и на наемния персонал са в противоречие. Но от

друга страна, интересите на работодателите и наемния персонал имат съществена зона

на съвпадение – развитието и просперитета на организацията и на обществото. Разбира

се,  това  не  означава,  че  трябва  да  се  игнорират  видимите  на  повърхността

противоречия, особено в краткосрочен план.

Друг важен въпрос, както от теоретична, така и от практическа гледна точка е свързан

със структурата на разходите за труд и на възнагражденията1.

Разходите  за  труд  (за  осигуряване  на  необходимия  персонал)  на  работодателите

включват следните по-важни елементи2:
1 Виж: Wages and labour costs, 2019 г., издание на Евростат, публично достъпно в интернет на адрес: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs
2 По-подробно: Стефанов, Л., Системи за възнаграждения (теория, практика, дизайн), Тракия М, С., 2015
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 разходи за  набиране  и подбор на  персонал  – те  са  особено очевидни,  когато  се

използват услугите на посреднически компании;

 разходи за заплати (salaries, wages) - основно и допълнителни възнаграждения;

 разходи за обезщетения, най-вече при освобождаване на персонал – регламентирани

в  законодателството,  в  трудови  договори  (колективни  или  индивидуални)  или

изплащани от работодателя по негова инициатива;

 разходи за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя – в почти

всички  страни  с  развити  публични  осигурителни  системи  съществуват  подобни

задължителни вноски за сметка на работодателите;

 разходи  за  финансиране  на  допълнителни  изгоди  (benefits)  за  персонала,  като

допълнителните изгоди са твърде разнообразни – от осигуряване на безплатна храна

и  транспорт  през  финансиране  на  схеми  за  допълнително  осигуряване  до

финансиране  на  „екстри”  от  рода  на  заплащане  на  наем  за  жилище,  безплатно

ползване на персонален автомобил и т.н.;

 разходи за финансиране на програми за обучение на персонала;

 разходи  за  финансиране  на  дейности  и  програми  за  осигуряване  на  здраве  и

безопасност при работа;

 разходи за администриране на дейностите по управление на човешките ресурси – те

са най-очевидни при т.н. схеми за лизинг на персонал, при заплащане на лицензи за

ползвани софтуерни продукти, разходи за парични преводи и други;

 разходи за финансиране на немонетарни възнаграждения, свързани с признание на

приноса или осигуряване на възможности за развитие на персонала;

 специфични  разходи  –  опции,  схеми  за  участие  в  капитала,  командировъчни

разходи,  данъци  върху  средствата  за  допълнителни  изгоди  за  сметка  на

работодателя и други.

Структурата  на  възнагражденията  от  началото  на  века  се  свързва  с  концепцията  за

общото възнаграждение  (Total Reward), чиято основна теза е,  че хората,  работещи в

дадена организация като наемен персонал получават освен пари (или продукти/услуги с

паричен  еквивалент)  и  облаги,  които  не  могат  да  се  измерят  пряко  с  пари  -

възможности за изява, признание на постиженията, възможности за професионално и
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кариерно развитие,  социални контакти и т.н3.  В този контекст,  възнагражденията на

наемния персонал включват:

 Монетарни възнаграждения:

o заплати - основни заплати и допълнителни възнаграждения, пряко свързани със

заеманата  длъжност,  изпълняваната  работа  и  нейната  организация,  трудовото

представяне и постижения;

o обезщетения – при пенсиониране, при уволнения по инициатива на работодателя

и т.н.

o  допълнителни изгоди – пари, продукти и услуги;

 Немонетарни възнаграждения:

o признание  и  отношения  –  грамоти  или  сертификати  за  постижения,  награди

(служител на месеца),  почетни звания, отношения с ръководители, с колеги и

т.н.;

o осигуряване на възможности – професионално и кариерно развитие, участие при

вземане  на  решения,  благоприятни  работни  графици,  възлагане  на

предизвикателни задачи,  организационна култура,  включване в  екип,  работни

взаимоотношения, социални контакти и т.н.  

Така представени структурите на разходите за труд и на възнагражденията водят до

един особено важен извод – разходите за труд на работодателите винаги надвишават

възнагражденията  на  наемния  персонал  (най-вече  монетарните  възнаграждения).

Причината  за  това е,  че част  от разходите  за труд на работодателите  въобще не  се

превръщат в доходи за наемния персонал (разходи за набиране и подбор, разходите за

администриране  на  персонала),  а  други  осигуряват  доходи в  бъдеще (осигурителни

вноски) или спестяват разходи (разходите за обучение).

От друга страна, повечето от немонетарните възнаграждения не изискват значителни

разходи  от  страна  на  работодателите,  но  могат  съществено  да  влияят  върху

мотивацията и поведението на наемния персонал.

Реализирането на концепцията за общото възнаграждение в отделните организации се

извършва чрез  специфична управленска дейност – управление на възнагражденията,

което от една страна е част от управлението на човешките ресурси, а от друга – от

3 По-подробно: Armstrong, M.  with Duncan Braun, (2019)   Armstrong’s Handbook of Reward Management 
Practice, Improving performance through reward, 6th edition, Kogan Page, London, p. 27 - 31 
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управлението  на  финансите  (управлението  на  разходите)  на  организацията.  Един от

най-популярните автори в областта – Майкъл Армстронг4, определя управлението на

възнагражденията  като дейност, която е свързана със  стратегии, политики и процеси,

които трябва да осигурят признаването и възнаграждаването на приноса на работещите

за постигането на целите на организацията, на звената и на екипите, а в по-конкретен

план  –  дейност  за  проектиране  (дизайн),  внедряване  и  поддържане  на  системи  за

възнаграждения (взаимосвързани процеси, практики и процедури), които имат за цел да

задоволят нуждите на организацията и на нейните заинтересовани страни. Най-общо,

съвременните  системи  за  възнаграждения  в  организациите  включват  съвкупност

процедури  (правила,  практики)  и  процеси,  чрез  които  се  определят  и  предоставят

възнагражденията.  Тези  процедури  и  процеси  могат  да  се  групират  и  така  да  се

определят  компонентите  на  системата  -  една  така  групировка,  която  считам  за

приемлива е показана на Фигура 1.

Фигура 1. Структура (компоненти) на съвременна система за възнаграждения

Планирането (бюджетирането) на възнагражденията включва процедури и процеси по

разработване на прогнози за структурата и равнището на възнагражденията за бъдещ

период от време. Тук се отнасят и процедурите (правила,  практики)  за наблюдение,

оценка и контрол на изпълнението на плановете (бюджетите), както и за евентуалните

им изменения.

Оценяването на длъжностите  и групирането им включва процедури и процеси,  чрез

които се оценяват отделните длъжности в организацията и въз основа на тази оценка са

4 Armstrong, M. with Duncan Braun, (2019)   Armstrong’s Handbook of Reward Management Practice, 
Improving performance through reward, 6th edition, Kogan Page, London, p. 6
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подреждат   по  определен  начин,  много  често  в  нива,  семейства  и  широки  групи.

Оценяването  и  групирането  на  длъжностите  влияе  преди  всичко  върху  основните

заплати, но и върху други възнаграждения, предимно с постоянен характер.

Основните заплати, както показва наименованието им, представляват най-съществената

част  от  постоянните  парични  възнаграждения  и  са  пряко  свързани  със  заеманата

длъжност, очакваното трудово представяне и постижения на работника или служителя.

Основните  заплати  обикновено  имат  най-висок  относителен  дял  в  структурата  на

паричните възнаграждения, но има разбира се и изключения.

Процедурите и процесите, свързани с определянето на основните заплати са насочени

към определянето и изменението на основните заплати, съответстващи на длъжностите

и индивидуалните основни заплати. 

Много често в средните и големи организации, основните заплати за длъжностите се

определят  в  рамките  на  предварително  определени нива и  диапазони,  интервали.  В

малките  и  особено  в  микро  организациите  много  рядко  се  регламентират  основни

заплати за длъжностите.

Определянето и изменението на индивидуалните (персоналните) основни заплати (от

назначаването  до  освобождаването),  включва  процедури  и  процеси,  свързани  и  с

оценяването  на  трудовото  представяне  на  отделните  работници  и  служители,

независимо  дали  това  оценяване  се  прави  само  за  нуждите  на  определянето  и

изменението  на  основните  заплати  или  се  използва  регламентирана  система  за

оценяване на персонала (на трудовото представяне).

Допълнителните възнаграждения са парични суми, определени под въздействието на

фактори,  които  не  са  отчетени  изцяло  или  отчасти  при  определянето  на  основните

заплати.  В  повечето  случаи,  допълнителните  възнаграждения  формират

преобладаващата част от променливите парични възнаграждения, включително и тези,

които  са  обвързани  с  представянето  на  организацията,  звената  и  екипите  в  нея  и

отделните работници/служители (различни видове бонуси). 

Процедурите  и  процесите  описват  конкретни  алгоритми   (показатели,  зависимости,

допълнителни  изисквания)  за  определяне,  изменение  и  плащане  на  допълнителните

възнаграждения.
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Обезщетенията  са  специфични  плащания,  свързани  най-вече  с  освобождаването  на

персонал – пенсиониране, съкращения, недобро трудово представяне и т.н. Значителна

част от процедурите по определяне и изплащане на обезщетенията са регламентирани в

законодателството,  колективни или индивидуални трудови договори, но има случаи,

когато те се регламентират по инициатива на работодателя.

Процедурите  и  процесите,  свързани  с  допълнителните  изгоди  включват  алгоритми

(показатели,  зависимости,  допълнителни  изисквания)  за  определяне,  изменение  и

плащане/предоставяне на съответните възнаграждения от този вид, независимо дали са

под формата на пари, продукти или услуги.

Процедурите  и  процесите  за  определяне  и  предоставяне  на  немонетарните

възнаграждения са доста разнообразни – от специално създадени алгоритми (например

за  определяне  на  „служител  на  месеца”)  през  процедури  и  процеси  от  други

компоненти на системата за управление на човешките ресурси (например – обучение,

кариерно  развитие)  до  неписани  правила  (стила  на  управление,  взаимоотношения  с

колеги, организационна култура).

Значителна част от дейностите по администриране на възнагражденията са свързани

със събиране, обработка, съхраняване и представяне за ползване (разпространяване) на

информация,  включително  документи  на  хартиени  или  електронни  носители,  които

вече  преобладават.  Но  от  друга  страна,  изпълнението  на  тези  дейности  изисква

специфични познания и умения, а евентуалните грешки могат да имат много сериозни

последици. 

Освен  това,  информацията  която  се  събира,  обработва  и  съхранява  при

администрирането  на  възнагражденията  е  „много  чувствителна”,  както  за

организацията, така и за отделните хора (особено личните им данни).

Съвременните  системи  за  възнаграждения  в  крайна  сметка  водят  до  формиране  и

предоставяне  на  общото  възнаграждение  или  общия  компенсационен  пакет,  чиято

структура е показана на Фигура 2.

Фигура 2. Структура на общия компенсационен пакет
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През  последните  години  все  повече  български  организации  се  ориентират  към

използването на съвременни системи за възнаграждения, като водещи са организации,

собственост  на  големи мултинационални компании.  Това се  потвърждава от  редица

изследвания5,  като  най-съществените  характеристики  на  общите  компенсационни

пакети, формирани от тези системи са:

 съчетават  монетарни  и  немонетарни  възнаграждения,  които  въздействат

еднопосочно върху мотивацията и поведението на заетите в организацията като ги

насочват към подобряване на трудовото представяне – индивидуално, екипно и на

организацията като цяло;

 увеличават  и  се  разнообразяват  допълнителните  изгоди,  като  част  от  паричните

възнаграждения -  особена популярност имат ваучерите за храна, допълнителното

здравно застраховане, карти за спорт, осигуряване на безплатни напитки в офиса,

стаи за игри в офиса и други; 

 съобразени са със спецификата на длъжностите и по-конкретно:

o трудовите задължения;

o отговорностите  за  ресурси  –  човешки,  материални,  финансови,

информационни и други;

o вътрешните и външни комуникации;

5 В последно време все повече са изследванията на специализирани сайтове в интернет, например - 
https://www.payscale.com, https://www.salary.com, https://www.salaryexpert.com, https://www.jobs.bg, https://
www.zaplatomer.bg, https://www.zaplata.bg и други.
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o възможностите за влияние върху резултатите от дейността на организацията;

o необходимите знания, умения и опит за успешно изпълнение на длъжността;

 съобразени са с възможностите и особеностите на организацията, нейните стратегии

и политики, включително по отношение на човешките ресурси и възнагражденията;

 отчитат  структурата  и  особеностите  на  компенсационните  пакети,  типични  за

съответния професионално-регионален сегмент на трудовия пазар и бизнес сектора;

 отчита спецификата на организационната култура;

 отчита  спецификата  на  ценностната  система  и  морала  заетите  в  организацията,

респективно – на съответните групи.

За  съжаление,  посочените  позитивни  тенденции  за  използването  на  съвременни

системи  за  заплащане  не  изключват  и  наличието  на  редица  проблеми,  като  най-

съществения, според мен е свързан с наличието на значителен за мащабите на страната

„сив” трудов пазар, като има и „черен” сектор.

Главната  характеристика  на  „сивия”  трудов  пазар  в  България  е,  че  официално

обявяваните  възнаграждения  в  организациите,  от  които  се  плащат  данъци  и

задължителни осигурителни вноски, са значително по-ниски от реално изплащаните.

От  мои  наблюдения  на  публикувани  оферти  на  работодатели,  търсещи  персонал  и

сравнения  с  официалните  статистически  данни6,  мога  да  направя  извода,  че

разминаването е между 1,5 и 2 пъти. Разбира се, в отделните сегменти на пазара има

съществени различия – например, „сивия” сектор е със силно присъствие в търговията

на  дребно,  услугите,  строителството,  селското  стопанство,  туризма,  автомобилния

транспорт и други, докато в банковия сектор на практика не съществува.

Основните причини за съществуването на „сивия” пазар В България са от една страна,

наличие  на  необявени  официално  приходи  от  продажби  и  от  друга  –  „спестените”

разходи за данъци и осигуровки, които съвсем не са малко. На пръв поглед, криенето на

приходи и възнаграждения с цел да „се спестяват”  разходи за  данъци (данък върху

добавената стойност, данък върху доходите, задължителни осигурителни вноски) може

да се обясни със стремежа към високи печалби. Но не трябва да се забравят поне още

две обстоятелства:

6 Официалните данни се публикуват на страницата на Националния статистически институт - 
http://www.nsi.bg/
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 повечето организации в „сивия” пазар са малки и по никакъв начин не могат да

влияят на пазара (например – на цените), а трябва да се съобразяват с него. Може да

изглежда парадоксално, но не-малка част от организациите са принудително „сиви”

–  „осветляването”  може  да  ги  доведе  до  фалит.  Затова,  ако  даден  сегмент  на

трудовия пазар е „сив” и компаниите, които наемат персонал също трябва да са на

„сиво”, освен ако не притежават сериозни конкурентни предимства по отношение

на продукти (известни марки), технологии, техника, ноу-нау, мащаб и т.н. 

 организациите от „сивия” трудов пазар в по-малка степен са под въздействието на

държавни  регулации.  Например,  ако  такава  компания  уволни  работник  ще  му

изплати значително по-ниско обезщетение за неизползван платен отпуск, което ще

бъде  изчислено  от  официално  обявеното  възнаграждение,  а  не  от  по-високото,

плащано „под масата”. Това се отнася и за много други регулации, включително и

факта,  че  в  компаниите  от  „сивия”  сектор  практически  няма  профсъюзно

присъствие,  да  не  говорим за  колективни  трудови  договори.  И  тук  се  получава

интересен парадокс – най-зле са тези, които спазват закона, т.е. подчиняват се на

многобройни  и  не  винаги  смислени  регулации  (например,  задължителното

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит), а за „сивите” и

„черните” тези регулации имат много малко значение.

В крайна сметка, може би най-сериозната негативна последица от наличието на „сив” и

„черен”  трудов  пазар  е  върху  ценностната  система,  морала  и  културата,  както  на

работодателите (ръководителите), така и на наемния персонал.

Ограничаването на „сивия” и „черния” трудов пазар е може би едно от най-сериозните

предизвикателства към българската държава, особено в период като сегашния (остър

дефицит  на  персонал).  През  последните  години  държавата  (изпълнителната  и

законодателната власт) предприе сериозни мерки за ограничаване на тези сегменти от

трудовия  пазар  (ограничаване  на  плащанията  в  брой,  активността  на  приходната  и

митническата администрация, въвеждането на съвременни информационни системи и

други), които дават положителни резултати7, но все още не сме решили на проблема.

Друг сериозен проблем за използването на съвременни системи за възнаграждения е

свързан с малките и особено микро организациите,  в които по разбираеми причини

7 Интересни са данните за композитния индекс „Икономика на светло“, изготвян от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България – последният доклад е публично достъпен в интернет на адрес: http://
bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/07/Doklad_za_actualizacia_na_Kompozitniya_index-June_2019.pdf
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ръководителите нямат необходимите познания и опит в областта на възнагражденията,

включително  и  по  отношение  на  съвременните  тенденции.  Като  правило  тези

организации  не  разполагат  и  с  достатъчно  ресурси  за  ползване  на  външни

консултантски  услуги  в  тази  област.  Но  от  друга  страна,  информацията  за

възнагражденията и прилаганите системи за възнаграждения от водещи компании е все

повече и по-достъпна в интернет.

В заключение, искам да се върна на острия дефицит на персонал на българския трудов

пазар,  който  безспорно  има  негативни  последици  за  икономическото  развитие  на

страната.  Но  от  друга  страна,  именно  тази  ситуация  принуждава  и  ще  принуждава

работодателите (мениджмънта на организациите) да прилагат съвременни системи за

възнаграждения  за  да  могат  да  привлекат  и  задържат  необходимия  им  персонал.

Дълбокото ми убеждение е,  че  в  близките  няколко  години все  повече организации,

включително  и  тези  от  „сивия“  трудов  пазар  ще  се  ориентират  към  използване  на

съвременни системи за възнаграждения,  доказали своята ефективност и в български

условия.
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