
 
 
 
 
 
 
 
 



Въпросът „Как формалният ръководител да се превърне в 
неформален лидер?“ започва да вълнува хората  още в 
средата на ХХ век. 
Според  Д. Макфорън  „ръководител, който се стреми да 
се превърне и да бъде възприемат като неформален 
лидер трябва да развива следните свои способности и 
умения: 
а) честност и почтеност във всичко; 
б) безпристрастност; 
в) твърдост и способност да демонстрира, че може да 
взема трудни решения в интерес на групата; 



г) нежелание за прекомерна фамилиарност с подчинените; 
д) да могат служителите да се обърнат към него и той искрено 
и с желание на изслушва проблемите и идеите на другите; 
е) да може да даде съвет, когато е необходимо; 
ж) да е съвестен в работата; 
з) да е добре информиран относно работата, която 
подчинените му извършват; 
и) да бъде самомотивиран и уравновесен; 
к) да е тактичен; 
л) да бъде търпелив и самодисциплиниран; 
м) да е решителен и да може самостоятелно да предизвиква 
промени; 



н) да се изразява добре и да умее точно да предава 
информацията; 
о) да е лоялен към хората над и под себе си в йерархията, 
но не и за сметка на почтеността; 
п) да бъде готов да признае своите грешки или незнание; 
р) да е уверен, но не арогантен; 
с) да бъде самокритичен и все пак винаги извън 
порицание.“ 



Превръщане на формален ръководител в неформален лидер 
при процеса на работа: 
  Тъй като лидерството е задължителен елемент на 
ръководството, то човекът, който трябва да оглави екипа, 
трябва да е не само ръководител, а и водач, лидер.  
Това е предопределено от самата природа на екипа в една 
организация  – в него участват хора, които работят съвместно, 
еднакво силно съпричастни са към това, което трябва да 
постигнат, взаимно зависими са едни от други, от гледна точка 
на поведение. Този екип се нуждае и от ръководство, и от 
лидерство, за да се справи екипът с комплексната (сложна), 
мащабна и отговорна задача. 



  За да се превърне формалният ръководител в неформален 
лидер е добре  да може да съчетава еднакво добре 
характеристиките и на ръководството и на  лидерството. Тоест, 
да бъде образец на поведение, модел на поведение.  
 
  В теорията е разработен т.нар. модел „Промакс“, който  
използва подходът на “ролите” в една организация и  
предвижда 9 различни роли за участниците в екипа и една 
специална роля за този, които оглавява екипа. Това е ролята 
“Председател”. 
 От тази роля се очаква интегриране на усилията и резултатите 
от работата на останалите участници, така, че те да приемат 
присърце целта, задачата и т.н. Тоест, “Председателят” трябва 
да ръководи и да води останалите участници еднакво добре. 



 Формалният ръководител трябва да развитие у останалите 
членове чувство за работа в екип, за да се превърне в 
неформален лидер: 
 толерантност и доверие помежду им; 
 съобразяване с мнението на другите; 
 свободно изразяване на собствените си мисли; 
 създаване на усещането, че даден индивид не може без 

екипа, както и обратното – екипът не може без него; 
  в името на екипа хората се стремят да дадат най-доброто 

от себе си; 
 взаимодопълнение между отделните членове при 

изпълнение на дадена работа. 
 -хората подчиняват своето поведение на груповите норми, 

приети в екипа и др. 



 Формалният ръководител трябва да усъвършенства 
комуникациите в екипа: 
Ефектът от комуникациите следва да се търси в различни 
посоки: 
 във връзка с обвързването на индивидуалните цели с тези 

на екипа; 
 приобщаване на отделните личности към екипа; 
 усъвършенстване отношенията между хората; 
 точно определяне мястото и ролята на всеки член в рамките 

на екипа; 
 изграждане на доверие и готовност за взаимопомощ; 
 запознаване с проблемите и тяхното своевременно 

решаване; 
 достигане на набелязаните цели с най-малко нежелателни 

отклонения, в най- кратки срокове и с минимални разходи. 



В заключение -  превръщането на формалния ръководител в 
неформален лидер  във връзка с повишаване ефективността на 
управленския процес може да се разглежда в различни посоки  
и  от различни гледни точки.  
Този процес трябва да протича синхронно  с  процеса на 
изграждане  и функциониране  на ефективен работен екип 
(отбор) във всяка организация.  
Както в много други случаи и при този процес най – важният 
фактор е човекът. 


