
 
 
 
 
 
 
 
 



Неформалният лидер е: 
 
 човек, който изпъква над ограничен брой от хора 

наречени група или екип; 
 човек, поемащ инициативата да организира всичко и 

да мотивира,  без това по някакъв начин да се изисква 
от него; 

 член от групата,  но по някакъв негласен начин избран 
от всички останали в групата ; 
 



 човек, който защитава правата на групата, дори когато 
това би го въвлякло в противоречие и конфликт с 
ръководството; 

  човек, който се наема с доста отговорности, той е 
съпричастен към останалите членове на групата и ги 
подкрепя. 
 



За да бъде неформален лидер, човек трябва да 
притежава редица качества, които  е много трудно да 
бъдат систематизирани напълно. Някои от тях са: 
а) честност; 
б) лоялност; 
в) безпристрастност; 
г) харизма; 
д) висока професионална подготовка; 
е) умения за работа с хора; 
ж) инициативност; 
з) новаторско мислене; 



и) обоснован оптимизъм; 
к) признаване на собствените грешки както пред себе си, 
така и пред другите; 
л) склонност към разумен риск; 
м) точно да знае своите способности и да се стреми да 
опознае тези на останалите членове на организационната 
единица; 
н) да се стреми да решава всяка ситуация и ако не е по 
неговите сили, да прибегне до услугите на другите; 
о) способност да реагира своевременно и адекватно на 
конкретна ситуация; 
 



п) цялостната му дейност да бъде в интерес на структурното 
звено; 
р) да се стреми да бъде максимално информиран, но да не се 
поддава на клюки; 
с) цялостната му дейност да протича от факта, че доверие в 
хората се изгражда трудно и продължително, но лесно и бързо 
се разрушава и др. 
 
Наличието на качества у лидера са предпоставка, но сами за 
себе си не означават ефективно лидерство. То се 
предопределя не само от лидера, но и от тези, върху които той 
се стреми да влияе, както и от конкретната ситуация. 



Роля на неформалните лидери на МИГ - Тунджа:  
 да предприемат широк спектър от действия за 
популяризиране на Стратегията за местно развитие сред 
обществото и най – вече – сред потенциалните 
бенефициенти; 
 да провеждат неформални обучения относно дейността 
на МИГ – Тунджа, като същевременно помагат на всеки 
заинтересован да има достъп до релевантна за него 
информация; 
 да осъществяват роля на  “ учебни специалисти” – да 
подпомагат на обществото и на потенциалните 
бенефициенти да разпознават мерките на ПРСР, които се 
отнасят за тях, като ги подпомагат не само технически, но 
и с идеи за планиране на дейности по приложимите мерки; 

 



Роля на неформалните лидери на МИГ - Тунджа:  
 да оказват помощ при разбиране на съдържанието на 
мерките на ПРСР и как различните им компоненти се 
детайлизират при попълването на приложимите 
формуляри и документи за кандидатстване; 
 роля на “поддръжник” – това е дейност, извършвана сред 
обществото, по разлиниоте населени места. Одобрен 
бенефициент по мерките на ПРСР дава мнения, насоки и 
препоръки, черпени от своя личен опит. Тези консултации, 
споделянето на добри и лоши практики, на обобрения 
бенефициент с потенциалните такива, увеличава вярата 
им в собствените възможности; 



Роля на неформалните лидери на МИГ - Тунджа:  
 роля на “фасилитатор”  - като неформални лидери 
фасилитаторите улесняват възможностите за  обучения 
сред населението от Стратегията за местно развитие на 
МИГ – Тунджа. Когато членовете на обществото се учат и 
един  от друг, те могат да фокусират върху това, което 
най – пряко ги засяга в тяхното ежедневие; 
 роля на “ментор” – наставници за потенциалните 
бенефициенти. Менторите служат като модели за 
подражание; спомaгат за постепенното възприемане на 
СМР и на изискванията на мерките на ПРСР, съветват ги как 
да интегрират натрупания опит в документите за 
кандидатстване; имат значителен принос за развитието 
на СМР на МИГ – Тунджа като цяло. 



Роля на неформалните лидери на МИГ - Тунджа:  
 ролята на “информационни автобуси”  - да 
осъществяват информационна и консултационна дейност 
на място сред обществото, да водят беседи с потенциолни 
бенефициенти, в хода на които да анализират начините за 
използване на възможностите, които СМР на МИГ – Тунджа 
предоставя; 
 катализатор за промяна – неформалните лидери са 
катализатори за промяна, мечтатели, които "никога не са  
доволни от статуквото, но по-скоро винаги търсят по-
добър начин“. Имат силен ангажимент за непрекъснато 
подобряване. Те поставят въпроси, генерират анализите на 
обучаемите.  



Роля на неформалните лидери на МИГ - Тунджа:  
 
 неформалните лидери допринасят в значителна степен 
Местните инициативни групи да са сдружения на идеи и 
реализации на екипното лидерство. 


