
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Формални и неформални групи 
 
Група - това са две или повече лица, които си 
взаимодействат,като всеки влияе на другите и в същото 
време се намира под тяхното влияние. 
В основата на групата стоят цели и потребности и 
взимането на решения, които се регулират чрез 
определени норми. Всяка организация се състои от една 
или няколко групи. 
Групите биват формални и неформални. 



Формални са тези групи, които се създават с проектирането на 
организационно-управленска структура и изпълняват 
определени задачи и служебни дейности. Те се създават от и в 
организацията за постигането на определена цел. Характерно 
за тях е, че те са институционализирани и правилата, 
взаимовръзките и нормите на поведение в тях са определени 
от ръководството. 
Неформалните възникват в процеса на спонтанното общуване 
между хората на основата на съвпадащите им интереси. 
Характерно за тях е, че в тях се оформят отношения на 
приятелство между членовете и съвпадане на потребностите, 
които те се стремят да удовлетворят.  



2. Формални и неформални лидери 
Всяка група в организацията  има формален лидер.Формалният 
лидер провежда официалната политика на организацията и следи 
групата да работи в интерес на нейните цели. 
 
Неформален лидер – в  групата успоредно с формалния лидер има 
неформален лидер, който заема централна, възлова позиция в 
нейната неформална структура, т.е. в системата от отношения, които 
се формират не по предписание от ръководството, а като резултат от 
спонтанно възникналата симпатия, антипатия или отблъскване 
между отделните индивиди. 
 



Вследствие на тези процеси хората с най-висок социометричен избор 
(тези, които са предизвикали симпатия у най-голям брой колеги) 
стават лидери, които упражняват влияние върху другите членове на 
групата, които приемат тяхното лидерство не заради официалната им 
длъжност, а защото ги възприемат като хора, които в най-висока 
степен въплъщават чертите, които те харесват и уважават. 
 
Между формалните и неформалните лидери в групата съществуват 
сложни отношения, които могат да се сведат до три основни вида: 
сътрудничество, конфликт, смесени. Те имат голямо значение, защото 
в много случаи неформалният лидер може реално да бъде по-
влиятелен от формалния. За организацията е много важно да се 
търси хармонията в техните действия и взаимоотношения.  



3. Видове неформални лидери 
 Лидери по природа - спечелват доверието на общността, те са 

обикновено тези които притежават здрав разум, честност и 
загриженост за другите. Лидерът по природа не се открива лесно, 
той не търси власт, умее да прави добри преценки и притежава 
здрав разум, не преследва лични интереси и по този начин 
печели доверие. Той може и да не е с високо образование. 

 Институционални лидери са тези, които са свързани с 
религиозни, образователни или политически институции.   
 



 Престижният лидер, който притежава богатство и висока 
социална позиция в общността е обикновено добре образован и 
най-вероятно е пътувал много. Престижният лидер най-често 
произлиза от семейство, което е имало влияние в общността в 
продължение на много години. 

 Лидери специалисти са тези, към които общността се обръща, 
когато има някакъв специфичен проблем и търси добър съвет. 
Лидерът специалист е отбелязал успех в дадена област.  

 Лидери доброволци са тези, които доброволно жертват част от 
енергията и времето си за каузата на общността. Лидерът 
доброволец обикновено има конкретни идеи за това какво и как 
трябва да се направи. Той има енергия и мотивация, но най-често 
няма достатъчно време, за да изследва проблемите.  
 


