
 
 
 
 
 
 
 
 



Ръководител и лидер 
 
В речника за чуждите думи в българския език не се прави 
разлика между понятията “ръководител” и “лидер”. 
Въпреки това между тях има значителни различия.  
 
Ръководството е управленска функция и като такава то 
най-общо представлява насочване, направляване, водене 
на другите към постигане на някакъв резултат. Да се 
ръководи означава да се обединяват материални, 
човешки, финансови и информационни ресурси за 
постигане на определена цел. 



Ръководенето  представлява въздействие върху хората, за 
да се постигне такава обстановка, при която е възможно 
управлението.  
 
Тази функция може да се разглежда като обособяване на 
отделни лица с определени професионални качества или 
изисквания, които изпълняват ролята на ръководители. 
Дейността на тези ръководители се нарича ръководство. 
  



Ръководството се отнася до лица, които имат непосредствена 
работа с други хора и които имат задължението да ги насочват, 
да им въздействат така, че да постигнат определени цели, 
които ръководителят или сам си е поставил, или е длъжен да 
изпълни съгласно решенията на по - горестоящи органи. 
 
Ръководителят не се занимава само с функцията “ръководене”. 
Ръководенето в случая изразява функционалната роля на тези 
лица.  
Ръководителят изпълнява и други функции като разработване 
на стопанска политика и стратегия, вземане на решения, 
координиране и т.н. 



Лидерството е умение да се влияе на другите, да се 
въздейства върху тях, така че те да се стремят доброволно 
и с удоволствие да достигнат груповите цели.  
То е процес на социално влияние, при който способността 
на лидера да оказва въздействие зависи от ситуацията, в 
която групата изпълнява задачите, и от степента на 
съответствие между групата и стила, личността и подхода 
на лидера. 



Лидерството е процес, при който в резултат на 
взаимодействието между членовете на групата при 
изпълнение на дадена обща дейност едно лице се 
проявява като организатор на групата.  
Издигането като лидер не става с назначаване, то се 
извършва негласно. Групата отчита и се съобразява с 
водещата позиция на лидера. Затова е необходимо да се 
получи съответствие между личностните черти на лидера 
и ценностите на групата. 



Лидер е този ръководител, който може да накара 
сътрудниците си да го следват с желание и вътрешна 
убеденост.  
Лидер е този, който вдъхновява хората да гледат напред 
и да бъдат инициативни. 
 
Ръководството е утвърдена и регламентирана 
управленска функция, а лидерството е специфичен 
феномен, присъщ на личността, независимо дали в 
момента тази личност е ръководител или не. 



Най-общо различията между мениджъра и лидера се 
свеждат до следното: 
 Мениджър: 
1. Добре образовани, работят усърдно, познават 
“системата”, склонни са да разработват нови правила и 
методи. 
2. Убедени са, че прогресът се определя от мерки, целящи 
постигането на по-голямо количество. Не са спокойни, 
когато резултатите трябва да се измерват чрез оценки за 
качество. Съсредоточават се върху крайните резултати. 
3. Считат, че им се плаща, за да планират, организират, 
контролират. Дейността им се основава на презумцията, че 
подчинените не са достатъчно мотивирани и съзнателни. 
Не са способни да работят без конкретни указания отгоре. 



 4. Те са много заети хора и затова често са недостъпни за 
подчинените. Обикновено си избират няколко равнища, над 
които упражняват своите ръководни функции, и смятат, че така 
поддържат връзка с подчинените си. Когато печалбата започне 
да спада, хвърлят всички сили да намалят себестойността и да 
усилят контрола. В такива периоди са склонни да кажат на 
подчинените си какво трябва да правят, за да преодолеят 
проблема. 
5. Проявяват нетърпимост към своите грешки и тези на другите. 
Рядко подтикват подчинените да поемат по-големи рискове. 
Обикновено не признават грешките си, нито се чувстват 
задължени да се извиняват за тях. Считат, че кризисните 
ситуации изискват от тях да възстановят своята власт и агресивно 
да натоварят хората, докато постигнат желаните резултати. 
Стремят се да се харесат на подчинените и на висшестоящите. 



 6. Посвещават се изцяло на приобщаването към 
организационната система. Често успяват да се сдобият с 
подчинени, притежаващи същата квалификация, възгледи и 
методи на работа. Изискват от подчинените си лично участие и 
принос, но рядко насърчават изказване на несъгласие с техните 
идеи. 
7. Официално назначени. Може и да нямат авторитет. 
8. Свеждат обществените интереси до изпълнителите. 
9. Имат нормативно утвърдена власт, отговорността им е 
официална, средствата за въздействие – задължителни. 



 10. Като средство за влияние използват предимно формалната 
структура. 
 
11. Социалният им статус се определя от формалната структура. 
 
12. Когато мениджърът не е лидер, подчинените реализират 
само 60 –65% от възможностите си. 



 Лидер: 
1. Творчески личности, които не се стремят към запазване 
на съществуващия ред. Новатори, предпочитат по-плоски 
организационни структури. 
2. Главна причина за успеха на дейността е простота й. 
Стремят се да прилагат прости методи, ориентирани към 
подобряване на ефективността за всички подчинени. 
3. Имат добре формулирани и ясни цели. Работят с 
останалите като с равни. Поставят по-високи цели на 
другите. Признават таланта и мотивираността на 
сътрудниците си, поощряват активността им и имат 
доверие в тях. 
 



 4. Лидерите гледат на себе си като на помощници и средство за 
съществуването на групата или фирмата, а не като на непрекъснато 
тикащи и контролиращи действията на подчинените. Рядко 
използват заплахи като мотиватори. Подчертават всеобщата полза 
от постигането на целите. Ориентират се добре в ситуацията и 
отстраняват непредвидените пречки. Когато печалбата спада – те 
призовават подчинените за помощ и търсят положителни средства 
за изход. 
5. Проявяват откровеност при откриването на своите грешки и не се 
страхуват открито да предприемат мерки за тяхното отстраняване. 
Не са безразлични от мнението на другите за тях,но се впечатляват 
по-малко от това, дали ги харесват или не. Това, което ценят е да 
бъдат уважавани от нисшестоящите. Показват се скромни, но са 
убедени в значимостта на своите виждания и в способността си да 
ги доведат да успешен край. Строго съблюдават личната етика. 
Ценят колегите си, които също са лоялни спрямо тях. 



6. Ежедневно признават и възнаграждават сътрудниците си 
за тяхната ефективна работа. Членовете на групата са 
наясно как да се справят със задачите. Лидерите често са 
автократи, но не в традиционния смисъл. Стремят се към 
непрекъснато подобрения както по отношение на хората, 
така и в работата. 
7. Не се назначават, а се определят от хората. Лидер без 
авторитет не е лидер. Обратното е възможно. 
8. Регулират междуличностните отношения. 



9. Не властват, а координират, само част от средствата им 
за въздействие са задължителни. 
10. Влияят чрез неформални човешки средства. 
11. Статусът е плод но неформалната структура. 
12. При наличието на лидер подчинените реализират 100% 
от възможностите си. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мениджър Лидер 

Администратор Иноватор 

Възлага Вдъхновява 

Работи за целите на другите Работи за своите цели 

План-основа за действие Собствени виждания -основа за действие 

Опира се на системата Опира се на хората 

Използва доводи Използва доводи и емоции 

Контролира Доверява 

Поддържа движението Дава импулс за движение 

Професионалист Ентусиаст 

Бюрократ Дипломат 

Уважаван Обожаван 

Взема решения Превръща решения в реалност 

Изпълнява нещата правилно Изпълнява правилните неща 


