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Abstract: At the present stage of development of the economy 
processes on a national and an international level, business or-
ganizations are facing lots of difficulties and challenges. The 
modern market has to be perceived not only as a place for selling 
products, but also as an opportunity for competition of potentials. 
As a result, the need of building a new model of development and 
management on a micro level i.e. on a level of economy unit has 
become an existing issue nowadays. This is a model, where the 
profit has to be a function not as much as of the produced volume 
and sold amount, but much more of the decreased value of the 
products and services, of the high quality and innovative deci-
sions, and of the capabilities of the business leaders to manage, 
motivate and organize the human resources. In this regard, the 
purpose of the present article is to analyze the opportunities, 
that a leader can take to create a business environment that will 
work as one robust mechanism. 
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1. Теоретични основи на лидерството 
Въпросите на лидерството и лидерския тип поведение са обект на тео-
ретичен анализ от различни концептуални направления. Трябва да 
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подчертаем, че въпреки своите различни гледни точки, те се обединя-
ват около тезата за липсата на универсални лидерски качества и сти-
лове на поведение.  
На съвременния етап от развитието на стопанските взаимоотношения 
лидерството е свързано преди всичко с потребностите на конкретния мо-
мент или ситуация. Ето защо, като тип то е предимно ситуационно. Един 
от основните теоретични проблеми е да се открият и изяснят параметри-
те и характеристиките на ситуациите, които предопределят един или 
други тип лидерско поведение. Отчитането им ще позволи на организа-
циите да бъдат по-ефективни в своето пазарно поведение и развитие. 
На научноизследователското поле на лидерството са се формирали раз-
лични теоретични възгледи, интерпретиращи го като елемент на човеш-
ката природа и нейна поведенческа характеристика. Според нас, те биха 
могли да се обобщият в три направления: 

• теории за лидерските качества;  
• теории за стиловете на лидерско поведение; 
• теории за лидерството като психологически феномен. 

Първите опити за изследване на лидерството като феномен на организа-
ционната структура на дадена организация фокусират вниманието си 
върху личностните качества на човека. В случай, че са налице определе-
ни качества, човек би могъл да оказва влияние върху останалите члено-
ве на общността или производствената единица. 
Един от учените пионери в изследването на лидерските качества е Макс 
Вебер. Той поставя акцент върху способността на човека да бъде хариз-
матичен в ситуации, свързани с необходимостта от постигане на конк-
ретна цел от група хора. Освен това, харизмата е качество, с което човек 
се ражда, а не го придобива.96 
Посоченият възглед може да определим като кореспондиращ с „теория за 
свръхчовека” на Фридрих Ницше. При него също човекът се проявява, 
легитимира като лидер в конкретна ситуация, която насочва към при-
същите личностни качества. Лидерът обикновено се открива сред група-
та от хора, а не се формира в процес на обучение и образование.97 
Според посочените възгледи лидерът притежава следните основни ка-
чества: 

• физически здрав – енергичен и борбен; 
• социално активен – образован, проспериращ, популярен, ориен-

тиран към сътрудничество; 

                                                           
96 Вж. Вебер, М. Ученият и политикът. „Еон 2000”, С., 2000, с. 54 – 85. 
97 Вж. Ницше, Фр. Воля за власт. „Захарий Стоянов”, С., 2001, с. 567 – 580. 
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• личностно формиран – упорит, емоционално стабилен, самоуве-
рен; 

• ефективен в поведението си – изпъкващ сред другите, целенасо-
чен, инициативен, поемащ отговорности. 

Изследванията върху поведението на изтъкнати лидери от последното 
столетие достигат до становището, че съвременните лидери се определят 
като такива, ако притежават следните способности за управление: 

• управление на вниманието – характеризира се със способността 
на даден човек да внушава на останалите съпричастност към 
общи цели и резултати; 

• управление на идеите – състои се в способността да се формули-
рат и внушават разбираеми от всички идеи; 

• управление на доверието – създаване на усещане за стабилност 
и сигурност сред членовете на общността или организацията; 

• самоуправление – използване на силните и слабите страни на 
характера съобразно изискванията на конкретната ситуация. 

Тези черти са характерни за лидерите на ХХ век. Ефективността на ли-
дерите зависи от основни човешки качества. Преди всичко, това са физи-
ческата и емоционалната стабилност и издръжливост, ясното осъзнаване 
на мисията си и тази на общността. Чрез тези качества по-лесно биха се 
насочвали и управлявали хората за успешно изпълнение на поставените 
задачи. 
За да бъде възприет като модел за подръжание, лидерът трябва да бъде 
порядъчен, ентусиазиран, комуникативен, уверен в себе си, с остър ум и 
гъвкаво мислене. Професионалната компетентност и силната воля до-
пълват картината и правят приложими останалите качества.  
Трябва да подчертаем, че е трудно да се унифицират определени качест-
ва като задължителни за наличието на лидерски потенциал. Въпреки 
това, съвременната наука е идентифицирала съвкупност от качества, ко-
ито са ключови за успешната лидерска реализация (фигура 1.). 
Формирането на идентичността на лидера, според нас, е функция на 
комбинирането на посочените умения и наследствено придадените ка-
чества. На практика лидери са тези, които успяват ефективно да обеди-
нят хората в общността и да ги мобилизират за постигане на определени 
цели. Процесът би бил сполучлив, ако е съобразен с действието на два 
типа фактори – личностни и групови. При положение, че съвсем хипоте-
тично асоциираме лидерството с математическа задача, то личностните 
качества са необходимото условие, а груповите – достатъчното, за нейно-
то решаване. 
Лидерът винаги е заинтересован от реализирането на груповите интере-
си. Затова не остава равнодушен към общите проблеми и непрекъснато 
полага усилия за тяхното решаване. Това е свързано с една от особенос-
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тите на лидерството – генерирането на идеи. За тяхното апробиране и 
налагане на групата е необходим процес на сериозна комуникация. При 
нея лидерът насочва своите усилия към създаване на атмосфера, в която 
всеки член на групата да има възможност за изява и пълноценно учас-
тие във вземането на решения и тяхното практическо прилагане. Въз-
можно е неговите компетенции да не са най-големи по отношение на 
конкретен проблем, но чрез своите организаторски способности ще под-
помогне изработването на оптималното решение. При това, той ще се 
погрижи всички членове да са съпричастни към процеса на генериране 
на алтернативи на решения. Тази постъпка е израз на колегиалното от-
ношение на лидера към всеки член на групата, поставяйки сътрудничес-
твото на партньорска основа.  
Важен елемент от лидерското поведение в групата е изглаждането на 
колебанията в междуличностните отношения. За целта е необходимо да 
се „напипва пулсът” на настроенията. В определени ситуации дори мъл-
чаливото му присъствие е в състояние да приведе в хармония отношени-
ята в екипа. По този начин се изпълнява делегираното от групата право 
на власт.  

Фигура 1. Качества, предполагащи успешна лидерска реализация 

 

Източник: Създадена от автора по: Northouse, P. (2001). 
Leadership: Theory and Practice (second edition). London: Sage. 
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Правото на власт, като процес на въздействие върху хората, намира 
израз в координирането на усилията при постигането на груповите 
цели. Въздействието се осъществява на следните равнища: интелек-
туално, емоционално и поведенческо. 
Интелектуалното влияние е свързано с разясняването на мисията на 
организацията или общността и убеждаването в състоятелността на 
поставените цели. В емоционално отношение усилията са насочени 
към активизирането на екипа и насърчаването му за съвместни дейс-
твия. Личното участие в изпълнението на поставените задачи е при-
мер за останалите и можем да го определим като израз на поведен-
ческо влияние. 
Подтикването към действие на останалите членове на групата обик-
новено е свързано с чувството на оптимизъм, като принципен подход 
към изпълнението на всяка задача. Това би могло да насочи екипа 
към постигането на целите, дори и когато сред членовете се е форми-
рало усещане за невъзможност. 
Въз основа на посочените теоретични интерпретации на лидерските 
качества, през втората половина на ХХ век лидерството се възприема 
като резултат от процес на моделиране на личността. В тази връзка, в 
редица западни университети се организират образователни курсове по 
лидерство. Така се създават предпоставки за формиране устоите на ус-
пешното лидерство като функция на образователен процес. Базата от 
култивирани умения включва: дефиниране на цели, управление на 
екип, психологически познания, комуникация и справяне с конфликти.  
Философията на генериращите лидери образователни процеси се със-
тои в осмислянето на лидерството като медиатор в отношенията меж-
ду хората. В тази светлина проявленията му могат да се видят в след-
ните посоки. На първо място, всяка група, изправена пред постигане-
то на определена задача, трябва да излъчи свой лидер. Той ще я пове-
де, поемайки отговорността за успешното справяне с предизвикателс-
твото. На второ място, установяването на лидера в групата е свързано 
с наложената в нея организационна и поведенческа култура. Трето, 
задачата на лидера ще бъде да моделира установената поведенческа 
култура съобразно динамиката на средата, в която трябва да се пости-
гат целите. Четвърто, лидерът е различен от ръководителя – админис-
тратор, тъй като не балансира отношенията между членовете и не 
разпределя отговорностите по нормативен път. Ръководен от интуи-
цията си и от способността за психологическо въздействие, лидерът не 
налага, а установява правила и отговорности чрез недопускане на 
конфликтни ситуации.  
Това ни дава основание да направим следния извод: когато дадена 
група не е в състояние да приложи екипен подход за справяне с пос-
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тавените задачи, тя не би могла да излъчи лидер. Каквито и качества 
да притежават членовете като индивидуалности, те няма да са доста-
тъчни за проявата на лидерски характер.  
Стъпвайки на разбирането за лидерството като съвкупност от опреде-
лени лични качества, в мениджмънта се оформя група бихевиорис-
тични (поведенчески) теории. Те прилагат подход, основан на форму-
лирането и анализа на различни лидерски стилове на поведение. В 
това бихме могли да определим техният принос за осветляването на 
лидера като значима обществено – икономическа категория. 
Тази група теории се поставят акцент върху тезата, че ефективността 
на лидера, като обединяващ и насочващ група от хора, е функция не 
толкова на определени лични качества, а на избора на конкретен мо-
дел на поведение и отношение към групата, съобразно спецификата 
на ситуацията. На тази основа са идентифицирани следните по-общи 
стилове на поведение98: 

• авторитарен; 
• либерален; 
• демократичен. 

Всеки стил е свързан определени базови предпоставки, които допри-
насят за неговата реализация. Това налага да подчертаем, че в наука-
та не е разработен и предложен за практическо апробиране универса-
лен поведенчески модел. Най-често се прилагат комбинации от раз-
лични стилове, които да се синхронизират със спецификата на среда-
та. Въпреки това, често ръководителите на организации или общности 
отдават приоритет на един или друг стил на поведение при управле-
нието. 
Авторитарният лидер налага своите възгледи, очаквайки всички да се 
съобразят с тях и да ги приемат. Той няма доверие на хората, които 
ръководи и затова прибягва до манипулиране на поведението им. Ос-
новните средства, с които налага волята си, са стимулите и наказани-
ята. Всеки, който се съгласи с лидера, получава адекватен стимул. Не-
съгласието бива наказвано. Такъв стил на лидерство и управление 
има своите предимства и недостатъци. Предимствата са видими в 
                                                           
98 Тези поведенчески конструкции са цитирани по: Lewin, K., LIippit, R. and 

White, R.K. (1939). "Patterns of aggressive behavior in experimentally created so-
cial climates." Journal of Social Psychology, 10, 271-301. 
http://www.skagitwatershed.org/ ~donclark/leader/leadstl.html. Освен това, 
внимание заслужава и разработката на B. Bjerke: „Business Leadership and 
Culture National Management Styles in the Global Economy”, Edward Elgar Pub-
lishing Limited, 1999, р. 247–268. http://www. ques-
tia.com/read/77451468?title=Business%20Leadership%20and%20Culture 
%3a%20National%20Management%20Styles%20in%20the%20Global%20Economy  
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критични за организацията ситуации, при които е целесъобразно сво-
евременното вземане на решение. Продължителните дискусии и обс-
тойното осмисляне на действията могат да влошат състоянието на ор-
ганизацията или общността. Чрез еднолично взето решение се опре-
деля какво трябва да се предприеме и всеки член се съобразява с това.  
Недостатъците биха могли да се търсят по отношение на оптималната 
ефективност на еднолично вземаните решения. Изслушването на раз-
лични мнения и тяхното анализиране най-малко би предизвикало 
дискусия, която да намери правилната комбинация от действия. Това 
препраща към друг стил на лидерска изява – либерален. 
Либералният лидер не се стреми към самоцелно влияние върху чле-
новете на групата. Той прилага такива поведенчески методи, които 
общността определя като удачни в конкретната ситуация. В основата 
на този тип поведение е комуникацията, изслушването и съобразява-
нето с мнението на останалите. Решенията се вземат чрез дискусии и 
обсъждания, осигуряващи оптимизиране на действията. За целта, ли-
дерът трябва да намери и предостави необходимата за вземането на 
решението информация.  
Както авторитарния, така и либералния стил има своите предимства 
и недостатъци. Затова, не бихме могли да го определим като най 
ефективният. Когато отношенията в групата са прекалено либерални 
е налице опасност от занижаване на качеството на изпълняваните за-
дачи и установяване на хаотични взаимоотношения между членовете. 
В случай, че групата е съставена от високо мотивирани и отговорни 
хора, либералният тип лидерство би бил ефективен. В такава група 
всеки член е възприел своите ангажименти и е формирал у себе си 
чувството за съпричастност към поставените задачи. Общността е 
формирала базовите предпоставки за прилагането демократичен стил 
на поведение. 
Демократичният лидер осигурява на всеки член на екипа възмож-
ността да генерира идеи, да предлага решения на възникнали проб-
леми или поставени задачи. Това легитимира лидера. Той по-скоро 
координира усилията на екипа, създавайки атмосфера, в която всеки 
човек се чувства ценен и уважаван от останалите. В случая лидерът 
приема статуса на съмишленик. По този начин се създава усещането 
за съпричастност и се формира среда, в която всеки човек има въз-
можност да разгърне своя потенциал.  
Такъв поведенчески модел на лидерство можем да определим като 
ефективен, доколкото се създават условия за пълното разгръщане на 
екипния потенциал. Разбира се, този подход не е лишен и от недоста-
тъци. Като такъв може да се определи продължителността на процеса 
на приобщаване на разгръщане потенциала на всеки участник в гру-
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пата. Когато групата е изградена от съвършено различни като манта-
литет, опит и професионална компетентност хора, на лидера ще е не-
обходимо доста време за синхронизиране на действията на екипа. То-
ва не е неразрешима ситуация. В случая е целесъобразно прилагането 
на утвърдени в други подобни ситуации процедури и техники, които 
биха улеснили процеса. 
Прегледът на особеностите на лидерското поведение дава основание 
да дефинираме стилът като съвкупност от методи и техники на рабо-
та, имащи уникален характер. Уникалността е характеристика на 
многообразието от ситуации, в които се налага да прилагаме специ-
фични решения. В крайна сметка, водещо е постигането на предвари-
телно дефинирана цел. 
Спецификата на решенията е детерминирана от два фактора. От една 
страна, това са стремежите на група от хора за себе изява и удовлет-
воряване на лични интереси. От другата страна, е лидерът със своята 
философия за пътя, по който може да бъде изпълнена мисията на ор-
ганизацията. Възможността за ефективно синхронизиране на двете 
позиции е функционално обвързана със спецификата на избрания от 
лидера поведенчески модел.  
Всеки поведенчески модел включва съвкупност от базови елементи 
(фигура 2). 
Лидерът е изправен пред необходимостта от непрекъснато осъвреме-
няване на елементите на този модел. Това стабилизира статута му на 
лидер и повишава ефективността на неговите действия. Поддържане-
то на ефективността на високо равнище придава постоянна целева 
насоченост на действията.  

Фигура 2. Елементи на поведенческия модел 

 

Източник: Създадена от автора по: Bryman, A. (1996). Leadership in 
organizations. – In: S. R. Clegg, C. Hardy and W. R. Nord (Eds.), Handbook of 
Organizational Studies. London: Sage, pp. 276-292. 
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Изложеният възглед стои в основата на „теорията за сложното пове-
дение”. Обект на анализ в нея е ролята на ръководителя при различ-
ните видове дейности. На тази основа се изгражда конструкцията на 
оптималното поведение за постигане на успех.99 

Съвременното развитие на мениджмънта издига интерпретациите на 
лидерството на ново качествено равнище. Това ни дава основание да 
подчертаем, че лидерството намира практически израз в ефективно 
прилаганите стилове на работа в различни сфери на човешката дей-
ност. Успеваемостта на всяко начинание предполага умение за подби-
ране на методи и техники на поведение, най-пълно съответстващи на 
спецификата на конкретната ситуация. Това изправя лидерите пред 
необходимостта да бъдат гъвкави и адаптивни. 
Качествените характеристики на лидера стоят в основата и на група 
теории, поставящи в центъра на изследването обаянието или хариз-
мата.100 Както институционалното и традиционното, така и харизма-
тичното лидерство е елемент на организационната култура.  
Най-общо харизмата би могла да се определи като съвкупност от пси-
хологически и физически характеристики на личността, които се про-
явяват съобразно спецификата на обществено – икономическите усло-
вия. В резултат от реализирането на харизматично лидерство биха 
могли да се наблюдават:  

• социални и културни промени; 
• синхрон в действията на лидера и екипа; 
• сплотяване на екипа; 
• общностно удовлетворение от постигнатите резултати. 

Харизмата се свързва с: 
• авторитет на лидера; 
• демонстрираното равнище на компетентност; 
• организаторските способности; 
• възможностите за намиране на убедителни аргументи. 

От казаното може да се заключи, че харизматичната власт на лидера 
е условна и до голяма степен зависи от субективното възприемане на 
неговите лични качества от групата от хора около него. (Фигура 3) 

                                                           
99 Вж. Gordon, J. A Diagnostic Approach To Organizational Behaviour. Allin and 

Bacon, USA, 1993, p. 332 – 334. 
100 Вж. Гилфойлд, Д. Харизмата и нейният ефект. „Кръгозор”, С., 2004, с. 9 – 30. 
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Фигура 3. Елементи на харизмата 

 

Източник: Създадена от автора по: Rosenbach, W. E., R. L. Taylor (Eds.). 
Contemporary Issues in Leadership Research. Oxford: Westview Press, pp. 
36-56. 

Решаващи за ефективността на лидера са неговите качества. Приори-
тетно място сред тях заема способността му да предвижда бъдещото 
развитие на организацията. Това означава, че на базата на адекватни 
оценки за текущото състояние, лидерът може да формира очаквания-
та на останалите за предстоящи събития. Следователно, ефективният 
лидер трябва да се проявява като добър анализатор, който ще създава 
модели на състоянието на организацията в бъдеще, които се възприе-
мат безусловно от екипа около него.  
Формираното знание се споделя в реторична форма. Харизматичните 
лидери използват различни реторични техники – метафори, анало-
гии, различни стилове на изразяване според спецификата на аудито-
рията, употреба на речеви техники като паузи, редуване на висок с 
нисък ритъм на изказа, динамични контрасти и др. Тези техники 
привнасят емоция в изказа, придавайки убедителност на посланието 
към групата. 
В значителна степен харизматичното влияние е резултат от начинът, 
по който лидерът се възприема от групата. Има се предвид неговият 
имидж, който повишава силата на внушението. Сериозният имидж 
прави лидера уверен в правотата на убежденията си. Въз основа на 
това, екипът ще припознае лидера като способен, успяващ и силен, 
независимо от условията, в които се легитимира.  
Успешното харизматично лидерство изисква и определена доза инди-
видуалност. Тя се проявява преди всичко като лично качество, а не 
като израз на заемана длъжност. Това се дължи на обстоятелството, че 
лидера се налага по психологически и физически качества, а не чрез 
норма или документ.  
Възможностите за установяване на такова лидерство са предопреде-
лени от спецификата на ситуацията и от качествените характеристи-
ки на членовете на екипа. Емоционалното обвързване е в основата на 
идентифицирането на лидера. На тази основа, всеки член на групата 
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ще се стреми да подръжава на лидера и да получава одобрението му. 
В редица изследвания е установено, че харизматичните лидери пре-
дизвикват подобни действия у хората около тях. 101 Тези действия са 
израз на готовността за подчинение на лидера, което е един от жела-
ните ефекти на лидерството.  
Отношението на екипа към лидера е детерминирано и от средата, в 
която се развива организацията или общността. Тя би могла както да 
благоприятства разгръщането на харизматичното лидерство, така и 
да го ограничава. Като благоприятни елементи на средата можем да 
посочим: наличието на кризисна ситуация и на взаимосвързани зада-
чи. 
В условията на криза обикновено очакванията са някой да поеме от-
говорността и да предложи вариант за изход от ситуацията. Тук е мяс-
тото на харизматичния лидер, който със своя имидж, упоритост и це-
леустременост ще обедини групата по пътя на излизането от негатив-
ното положение.  
Наличието на задачи, които предполагат връзки от типа „средство – 
цел”, създава предпоставки за легитимирането на харизматично ли-
дерство. 
Разгледаните до тук теоретични конструкции анализират лидерството 
като съвкупност от обективно притежавани качества, намиращи израз 
в определен модел на поведение. Съвременната насока на развитие 
на научното познание измества фокуса на вниманието към субектив-
ните аспекти на лидерството. На преден план са изведени психологи-
ческите предпоставки за превръщането на отделния член на дадена 
общност в лидер. В това направление са теориите, възприемащи ли-
дерството като психологически феномен. 
Акцентът на изследователското поле се поставя върху социалния фак-
тор, детерминиращ развитието на организациите. В резултат, в пери-
ода от 30 – те до 60 – те години на ХХ век се поставят основите на ин-
дустриалната социална психология и на две теоретични концепции, 
носещи наименованията „Теория Х” и „Теория У”.102  

Теорията Х отстоява тезата, че членовете на всяка организация тряб-
ва да бъдат непрекъснато привеждани в действие от ръководителя. От 
своя страна, втората теория фокусира вниманието си върху творчески-

                                                           
101 Вж. Ефективният лидер. Експертни отговори и ежедневни предизвикателства. 

– „Мениджър”, С. 2008, с. 17 – 24. 
102 Вж. Гвишиани, Д. М. Организация и управление. „Наука”, М., 1973, с. 322 – 

323. 
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те способности на всеки човек и върху създаването на условия за раз-
витие на този потенциал. 
В зависимост от спецификата на конкретната фирма или общност или 
от развитието стопанската конюнктура, ръководителите биха могли да 
променят организационната структура. За да вземат едно или друго 
организационно решение, ръководителите трябва да са информаци-
онно осигурени за специфичните особености на човешкия капитал. 
Колкото по-добре информирани са те, толкова по-голяма би била въз-
можността за създаване на условия за развитие на творческия потен-
циал и поемането на отговорности от членовете на организацията. То-
ва води до подсъзнателно споделяне на отговорността при вземане на 
решение за конкретен проблем. В следствие от този процес ще се по-
добри качеството, нараства продуктивността и ефективността на рабо-
та, намаляват загубите на време и технологичните грешки. Положи-
телният ефект се постига чрез прилагането на демократичен стил на 
управление. 
Възприемането на организациите като отворени структури, съставени 
от творчески ориентирани индивиди, е предпоставка за възникването 
на системното направление в теорията за социалната организация. 
Всяка организация се възприема като съвкупност от взаимно свърза-
ни системи, които са отворени към обкръжаващата среда. Това е свър-
зано с прилагането на управленски функции като: разпределение на 
ресурси, координиране, интегриране, разрешаване на вътрешни про-
тиворечия, поддържане на работоспособност, постигане на дефинира-
ните цели и адаптация. В задълженията на всеки ръководител се 
включват следните дейности: 

• определяне мисията на организацията; 
• формиране на ценностната система на организацията и вът-

решния климат; 
• мониторинг на вътрешните и външните процеси; 
• поддържане мотивацията на членовете. 

За разлика от представените до тук теоретични конструкции, акцен-
тиращи върху ролята на ръководителя в организацията, от 70 – те го-
дини на ХХ век се лансира разбирането за взаимодействието между 
ръководител и екип в организацията, като предпоставка за успех на 
дейността. За първи път тезата е поставена от У. Оучи в разработена-
та от него „Теория Z”.103 Основен момент в нея е разбирането, че про-
изводителността на организацията се определя като количеството по-
лучени резултати от един човекочас. Това твърдение кореспондира с 

                                                           
103 Вж. Ouchi, W. Theory Z: How American Business can Meet the Japanese Chal-

lenge. Reading, Mass: Addison – Wesley, 1981.  
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концепцията за ролята на човешкия капитал в организациите. Той 
предопределя потенциалната производителност като функция на при-
лаганата технология, а човешкият капитал – като одухотворяващ и 
задвижващ механизъм.104  

Тази концепция включва съвкупност от променливи, които отчитат 
влиянието на човешкия фактор върху развитието на организациите. 
Освен това, тя интерпретира ролята на ръководителя като организа-
тор. Същността й се състои в разбирането, че всеки член на организа-
цията използва работното си време за усъвършенстване на уменията и 
натрупване на опит и така допринася за успешното й развитие. По-
добряването на условията за работа ще увеличи производителността, 
от една страна, а от друга – качеството на продуктите. Това осигурява 
ползотворен климат в организацията, що се отнася до взаимоотноше-
нията между ръководител и подчинени.  
Приложението на посочения механизъм, бихме могли да определим 
като зависим от спецификата на организацията и от личностните осо-
бености на хората. 
Посочените детерминанти, според нас, са елементи на корпоративна-
та култура. В този ред на мисли, трябва да подчертаем важността и на 
теоретична концепция интерпретираща лидерството като управление 
чрез моделиране на културата. Тя предлага различни техники, чрез 
които да бъде променяна културата. 
Всяка организация е податлива на промени. Това налага използване-
то на такива управленски средства, които да гарантират постигането 
на положителен ефект. Чрез тях се цели упражняването на админист-
ративно влияние. Трябва да подчертаем, че по-висок положителен 
ефект би имал подход, основан лидерството, т.е. влияние чрез култур-
ни средства. Лидерството е елемент на съвременната корпоративна 
култура. Успеваемостта му се постига чрез неформални, имиджови и 
ситуативни действия, а не чрез формални, административни техники. 
Важен инструмент в духа на лидерството е комуникацията. Чрез нея 
се формират и внушават ценности, които засилват чувството за иден-
тичност и съпричастност на членовете на организацията към поставе-
ните цели и задачи. Лидерът трябва да осигури възможност за рав-
ноправно участие при идентифицирането на идеи и вземането на ре-
шения. Широко приложение тук има вербалното общуване. За пости-
гането по-висок ефект, то се прилага при: 

• определяне на мисията на организацията; 

                                                           
104 Вж. Захариев, Ан. Финансово управление на човешките ресурси. „Абагар”, В. 

Търново, 2001, с. 45 – 51. 
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• формулиране на цели чрез изясняване на приоритетите на 
организацията; 

• провеждане на дискусии по проблемите на организацията. 
Освен това, приложение има и друга важна комуникационна форма. 
Това са различните форми на обучение. Чрез тях се формират нови 
ценности и се преподреждат приоритетите на вече установените от-
ношения в групата. Най-общо казано, обучението е процес, при който 
се формират нови знания и се моделира поведението на всеки участ-
ник. По този начин би се засилила съпричастността на всеки член на 
организацията към общите мисии, ценности и норми. 
Насоката на всяко въздействие върху културата трябва да осигурява 
съпричастност на хора. В този смисъл, успехът на комуникацията е 
свързан не само с прилагането на преки форми, но и с изграждането 
на неформални мрежи. Тяхното създаване е свързано със задоволява-
нето на конкретни потребности на членовете на групата. Така, според 
нас, се формира следа за постигане на по-висока степен на синхрони-
зация на интересите и тяхното насочване към тези на общността. 

2. Лидерство – характерни особености и форми 
на проявление 
Многообразието от човешки дейности предполага и широк спектър от 
сфери на проявление на лидерски умения и способности. Това се дъл-
жи на обстоятелството, че всяка дейност изисква целенасочени усилия 
въз основа на предварително изградена мотивационна платформа.  
Едно от широко прилаганите в практиката становища за лидера го 
определя като човек, който прилага комплекс от опит и умения за уп-
равление на своето поведение и това на кръга от хора около него. На 
тази основа бихме могли да очертаем посоките на влияние на лидера 
върху членовете на дадена общност или бизнес организация: 

• въздействие върху съзнанието на хората; 
• определяне и насочване към печеливши стратегии на поведе-

ние и извършване на конкретни дейности; 
• създаване на предпоставки за постигане на високи резултати; 
• задаване на образец на поведение; 
• извличане на ползи както за себе си, така и за всички около 

себе си. 
Лидерството и качествените характеристики на лидера са обект на 
интерпретация и анализ от редица научни области като: теория на ор-
ганизационното поведение, теория на социалното управление, социо-
логия, психология, история, икономика и мениджмънт и т. н. Посоче-
ните научни направления се обединяват около дефиницията за лиде-
ра, като неформално признат и приет от дадена общност човек, който 
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я организира и ръководи. Освен това, в тях се поставя и въпросът за 
статута и функционалните особености на ръководителя, фокусирайки 
вниманието върху формално определения субект, който има властови-
те механизми да влияе на различни управленски равнища.105 
В англоезичната специализирана литература лидерът се определя 
като топ – мениджър, който ръководи стратегически ориентирана 
бизнес структура.106 Стъпвайки на това определение, съвременната 
научна мисъл налага тезата за лидерството като присъща черта на 
ръководителя.107 Бихме могли да определим тезата като основателна, 
тъй като на настоящия етап от развитието на стопанските отношения 
в бизнес единиците границата между ръководител и лидер е сравни-
телно незабележима. Тя има по-скоро условен характер и се проявява 
в някои специфични функционални области. Ръководителя изпълня-
ва преди всичко технико – технологични функции, осигуряващи раз-
витието на организацията. Такива са: разработването на стратегии, 
целеполагане и приоритизиране, поставяне на задачи, създаване на 
вътрешни организационни структури, норми и правила на поведение.  
За разлика от него, лидерството се проявява на социално – психоло-
гическо равнище. Лидерът формира ценностната система на групата 
от хора, създава етични норми и принципи на общностно поведение. 
Това ни дава основание да определим лидерът като медиатор, създа-
ващ условия за осъзнаване и възприемане на стратегическите цели на 
организацията и тяхното ефективно постигане. В резултат, можем да 
изведем на преден план следните негови функционални особености: 

• лидерът се обгражда с група от последователи, споделящи не-
говите възгледи; 

• способен е да насочва действията на последователите според 
създадената от него визия за развитие на организацията; 

• насочва усилията на групата; 
• при всяко свое действие проявява здрав разум и отговорност, 

заставайки зад действията на последователите си; 
• превръща своята ценностна система в обща за всички около 

него; 
• задава поведенчески модели; 
• превръща процеса на вземане на решения в общностен, чрез 

изслушване и подлагане на обсъждане становищата на всич-
ки членове на групата; 

• при отстояване на взети от групата решения застава начело, 
поемайки отговорност за действията. 

                                                           
105 Вж. Джонев, С. Социална организация, том 2. „Софи – Р”, С., 2001, с. 323. 
106 Вж. Джонев, С. Социална организация, том 3. „Софи – Р”, С., 2001, с. 280. 
107 Вж. Шейн, Эд. Организационная культура и лидерство. „Питер”, Санкт 

Петербург, 2007, с. 197 – 216. 
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Въз основа на посочените функционални особености на лидера, отли-
чаващи го от ръководителя, бихме могли да разгледаме лидерството 
на три аналитични равнища: 

• двустранен процес; 
• творческа дейност; 
• специфична обществена дейност. 

Лидерството се идентифицира като процес на междуличностни взаи-
моотношения, при които група от хора действат под влияние на трето 
лице.108 За да протече този процес, трябва това лице да е спечелило 
доверието на групата.  
От своя страна, ръководителят не е необходимо да печели доверие – 
достатъчно е по императивен път да определи посоката на действие 
на групата. Това, обаче, не гарантира оптималното отношение на хо-
рата към поставените задачи. За целта е необходимо прилагането на 
лидерски качества и умения – емоционална подкрепа, изграждане на 
екипен модел на поведение, формиране на чувство на удовлетворе-
ност и сигурност, мотивиране и решаване на конфликтни ситуации. 
Това налага да подчертаем, че постигането на синхрон в действията 
на хората в една организация, е възможно чрез участието им в процес 
на адекватно мотивиране и създаване на чувство на съпричастност 
към идентифицираните цели.  
В този смисъл, лидерството се определя като процес на последовател-
но, целенасочено и функционално обвързано изпълнение на следните 
задачи: 

• оценка на средата – тя би могла да бъде политическа, иконо-
мическа, социо – културна, технико – технологична и др.; 

• анализ на текущото състояние; 
• планиране на бъдещи действия и прогнозиране на тяхната 

осъществимост; 
• изпълнение на планирани дейности; 
• усъвършенстване на постиженията. 

Най-общо, посочените задачи можем да разпределим в три функ-
ционални области, посочени на фигура 4. 
Едно базовите предпоставки за практическата реализация на посоче-
ните функционални области е хората в организацията да имат кон-
сенсусно приет модел на лидерство, който дефинира желаната от 
всички поведенческа конструкция. Това прави лидера зависим от гру-
повите очаквания за неговото поведение. В случай, че очакванията на 
групата се оправдаят, лидерът ще бъде възприет. 

                                                           
108 Вж. Шермерон, Дж., Дж. Хант, Р. Осборн. Организационное поведение. 

„Питер”, Санкт Петербург, 2006, с. 287.  



 

175 

Установяването на лидерство в дадена група не е достатъчно, за да 
започне тя да функционира като екип. Необходимо е развитие на ли-
дерския процес чрез самообучение и непрекъснато усъвършенстване. 
Това ни дава основание да подкрепим тезата, че организациите пости-
гат устойчив и дългосрочен прогрес, ако на различните равнища на 
управление се създадат условия за формиране на лидерство.109 По то-
зи начин, лидерът усъвършенства не само своите опит и умения, но и 
поставя основите за лидерство у всички последователи. 
Лидерът може да бъде назначен от ръководните структури на по-
високо равнище в организацията, но би могъл да се установи и като 
неформален водач, благодарение на своите качества и способности. В 
първия случай, той ще бъде ръководител, който от позицията на своя 
нормативно придобит статус ще оказва влияние върху групата  

Фигура 4. Функционални области на лидерството. 

 

Източник: Създадена от автора по: Greenberg, R. Baron (Eds.). 
Behavior in Organizations. Understanding and Managing of Human Side 
of Work. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, p. 470. 

от хора. Във втория случай, лидерът се появява „отдолу” сред членове-
те на групата, т. е. статусът му се определя въз основа на показани ка-
чества и умения. Логично е да отбележим, че лидер става само човек, 
който е способен да поведе групата към решаване на конкретни зада-
чи, споделяйки общите вътрешни етични норми и ценности. В процеса 
на развитие на лидера, еволюира и групата. 
Освен като процес, лидерството се определя и като творческа дейност, 
насочена към моделиране на хората чрез приобщаване към общи цен-
ности. Възприемано като творческа дейност, лидерството е съвкупност 
от инициативност и непрекъснато търсене на възможности за положи-
телни промени в организационното статукво.  
Динамиката на съвременните стопански процеси поставя пред сери-
озни изпитания ръководителите на организации. Изоставането в ор-
                                                           
109 Вж. Tichi, N. M. The Leadership Engine How To Winning Companies Build Lead-

ers At Every Level. Harper Business, N. Y., 1997, p. 208. 
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ганизационното развитие е пагубно и има сериозни негативни после-
дици. Един успешен ръководител винаги приема инициативността и 
творчеството в действията на своите подопечни, тъй като те са фактор 
за развитието на организацията като цяло. Практиката предоставя 
много примери, при които творческият процес се пренебрегва. Изява-
та на ръководителя като лидер изисква непрекъснатото генериране на 
нови идеи, които да синхронизират организационното развитие с ди-
намиката на средата.  
Тези особености на лидерството намират почва не само на ниво отдел-
на организация, но и на обществено равнище. Ето защо, то би могло 
да се определи и като обществена дейност.  
На това равнище, лидерството намира израз в инициирането на ак-
тивност и в мотивирането за възприемане на определени обществени 
приоритети и цели като лични. Това изисква да се подбере точният 
момент, в който да се демонстрират лидерските качества. Обществе-
ните лидери обикновено обосновават статуса си като стечение на обс-
тоятелствата. Попаднали на подходящото място в определен момент, 
имат възможност да демонстрират своите способности и качества. Това 
твърдение, според нас, показва същността на нещата само наполови-
на. В действителност лидерът винаги търси поле за изява, на което да 
демонстрира и усъвършенства личните си качества. Ето защо, общест-
веното лидерство не е статично положение, а динамично променяща 
се конструкция. Успехът в това начинание е функция на вярата в соб-
ствените умения и на непрекъснатия стремеж към усъвършенстване. 
Независимо от равнището, на което се формира, или от начина, по 
който се легитимира, в специализираната литература са идентифи-
цирани различни типове лидери. Те биха могли да се класифицират 
по няколко признака, посочени в таблица 1. 
Лидерите по природа печелят доверие със своята загриженост към ос-
таналите, без да поставят личните си интереси на преден план. При 
този тип образователния ценз няма решаваща роля, стига човекът да 
познава достатъчно проблемите на общността.  
Лидерите от институционален тип обикновено се свързват с конкретна 
институция. Тя би могла да бъде религиозна, образователна или по-
литическа. При тях е налице авторитет и влияние от позицията на 
институцията, която представляват. Това, което приема лидерът, ще 
възприемат и представителите на общността. Обратно, онова, което се 
отхвърля от него – ще се отхвърли и от последователите му. 
Престижният лидер получава този статут по силата на общественото 
си положение. Влиянието върху общността обикновено се дължи на 
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неговата образованост и опит. Всяко действие на лидера е премерено 
и допринася за подобряване на негови авторитет. 
Професионалният тип лидери притежават предимства пред останали-
те членове на дадена общност в конкретна област или практическа 
дейност. За да получи признанието на общността, лидерът трябва да 
има значителни постижения в тази област. Това е характерно за изя-
вени спортисти, хора на изкуството и др. Практическото проявление 
на лидерските умения е в даването на професионални съвети и моти-
вирането за големи постижения. 

Таблица 1. Типове лидери 

Класификационни признаци Типове лидери 
По природа 
Институционален 
Престижен 
Професионален 

Според начина на установяване 

Доброволен 
Универсален 
Ситуационен: 
– вдъхновяващ 
– изпълнител 
– делови 

В зависимост от извършваната дейност

– емоционален 
Битово 
Социално Според мащаба на решаваните задачи
Политическо 

Лидерът доброволец е човек, който полага безвъзмездни усилия за 
някаква обща кауза. При това, той поема цялата отговорност за теку-
щото и целевото бъдещо състояние на общността, притежавайки идеи 
за това какво и как трябва да се направи. За това са необходими орга-
низаторски качества и компетентност за справяне с рискови ситуации. 
Дефинирането на посочените типове лидери дава основание да под-
чертаем, че съобразно потребностите на конкретната ситуация и спе-
цификата на извършваните дейности е възможно еволюирането от 
един в друг. При това, те се обобщават в следните категории: вдъхно-
вяващ, изпълнител, делови и емоционален.  
Според равнището, на което се установява, и в зависимост от обхвата 
на поставените задачи, лидерството е битово, социално и политическо.  
От теоретична гледна точка могат да се посочат следните видове ли-
дерство: 
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• поведенческо – свързано е с прилагането на определени мо-
дели на поведение, които всички представители на дадена 
общност възприемат и прилагат безусловно; 

• ситуационно – свързано е със спецификата на конкретната 
ситуация и още е известно като конюнктурно; 

• релационно – постига се чрез изграждането на система от 
функционално обвързани представители на дадена общност, 
насочена към постигането на определени целеви състояния; 

• последователско – формира определени очаквания сред пред-
ставителите на общността; 

• харизматично – свързано е с личните качества, чар и обаяние 
на лидера; 

• емоционално – проявява се в специфични умения за комуни-
киране, налагащи определени познавателни и поведенчески 
модели. 

Посочените по-горе типове лидерство имат своите исторически корени 
и могат да бъдат отнесени към съответен период от социално – иконо-
мическата еволюция на човешката цивилизация. От зората на човеш-
ката цивилизация до ХVІ век лидерът се е отъждествявал с владетеля 
на дадена територия. От ХVІ до началото на ХХ век е господствал по-
литически тип лидери. В началото на ХХ век се поставят основите на 
научната интерпретация на лидерството. По този начин, спектърът от 
изследователски полета обхваща всички възможни исторически уста-
новени и съвременни форми на неговото проявление. 
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