
 
 
 
 
 
 
 
 



Формирането на лидерски качества в младежите заема  
ключово място  в политиките на Европейския съюз през 
последните години, а от там и в тези на България. 
 
Стратегическите цели, свързани с висока 
конкурентоспособност на икономиката, благосъстояние 
на обществото и просперитет на гражданите изискват 
целенасочени инвестиции в изграждането на съвкупност 
от умения и качества,  част от които може да се считат и 
лидерските умения. 



Развитието на технологиите, глобализацията и 
удължаването на периода на активния живот налагат 
непрекъснато адаптиране на личните умения и качества, 
свързани с множеството промени, предизвикателства, 
преходи и решения в професионалното развитие.  
 
Лидерските качества осигуряват възможността човек 
успешно да се адаптира и развива на работното място, да 
се справя с професионалните задачи и да получава 
удовлетворение и адекватно възнаграждение за труда си.  
 
 
 



Каква е  реалната ситуация? 
 Лидерските умения са представени като показател, 

даващ предимство за започване на работа, според 
анкетно проучване* сред младежи и работодатели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Проучване сред  1023 младежи, от които 327 – мъже и 696 – жени, на територията на България и сред 119 мениджъри 
човешки ресурси, управители и собственици на фирми, както и ключови служители, от които 34 – мъже и 85 – жени.  

  
Младежите придават по-голяма 
значимост на следните умения  
(в сравнение със  значимостта им за 
работодателите): 

  

Значимост 
при наемане на работа 

  
1 – най-голяма 
20 - най-малка 

според 
работодатели 

според 
младежите 

Етика 14 9 

Чуждоезикови умения 12 10 

Предприемачески умения 17 15 

Лидерски умения 18 14 



Съпоставка на уменията, които работодателите оценяват като най-
важни за дейностите им в настоящия момент и тези, които ще 
бъдат най-важни през следващите години? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  днес утре 

ранг брой ранг брой 

Професионални умения и знания  1 78 1 93 

Готовност и желание за учене  2 69 2 91 

Междуличностни умения  4 52 3 71 

Ефективност  5 37 4 65 

Мотивация  7 30 5 53 

Адаптивност  3 59 6 50 

Умения за работа с клиенти  13 21 7 46 

Умения за самоуправление  6 31 8 38 

Чуждоезикови умения  9 28 9 35 

Лидерски умения  18 12 10 32 



Очакванията на работодателите за уменията, от които ще се нуждаят 
през следващите години, се различават от посочените от тях като 
най-важни в настоящия момент: 
  
Професионалните знания и умения и готовността за учене 
продължават да имат водещи места в скалата. Междуличностните 
умения, ефективността и мотивацията на персонала ще имат все по-
голямо значение за организациите. Уменията за самоуправление ще 
бъдат все по-търсени у новите служители. 
 По прогнозите на работодателите в следващите години 
уменията на служителите за обслужване на клиенти и 
лидерските им качества ще имат почти двойно по-голяма 
значимост. 



  
В каква степен младите хора  притежават тези 
умения? 
  
Съпоставка между  оценката на работодателите  
и самооценката на младежите 

  
1 – най-ниска 
4 – най-висока 

  

1 2 3 4 

1. Лидерски умения         

оценка 54% 32% 11% 3% 

самооценка 47% 29% 16% 8% 

2.    Умения за самоуправление         

оценка 41% 23% 22% 14% 

самооценка 31% 34% 25% 10% 

3.    Мотивация         

оценка 2% 6% 14% 78% 

самооценка 0% 0% 7% 93% 

4.    Междуличностни умения         

оценка 24% 38% 26% 12% 

самооценка 1% 15% 21% 63% 



От направената анкета е видно, че уменията, които младите хора притежават 
в най-малка степен – както по тяхна самооценка, така и според 
работодателите, са:  

 лидерски умения; 
 мотивация; 
 самоуправление; 
 критично мислене; 
 себепредставяне. 
  

 
 



Стимулирането на младите хора да бъдат инициативни и да развиват у 
себе  си лидерски качества, ще допринасе за положителното развитие 
на  обществото. Генерирането на нови, свежи идеи, включително на база 
възможността за достъп на младежите до глобалната мрежа и наличната 
информация, ще бъде от огромно значение за развитието на територията на 
населените места. Възможностите за свободно пътуване в ЕС и липсата на 
езикова бариера допринася за внедряването на нови за страната ни и 
действащите Организации модели и стандарти. 

 
 


