
 
 
 
 
 
 
 
 



Съществуват различни гледни точки за качествата, които трябва да 
притежава един лидер.  
Ранните изследователи на управлението вярвали, че лидерите се 
раждат, а не се изграждат. Този подход е известен под името  
“теория за великата личност”. При него вниманието се насочва към 
личностните качества, необходими за ефективно лидерство.  
В началото на ХХ век като цяло се е считало, че лидерите трябва да 
притежават точно определени черти, като интелигентност, физически 
ръст и самоувереност.  
През следващите 40 години изследователите продължиха да търсят 
най-добрата комбинация от личностни черти, но резултатите не бяха 
обнадеждаващи – не беше постигнато съгласие по отношение на 
това, кои черти и способности са характерните за преуспяващите 
лидери.  



През следващите 40 години изследователите продължиха 
да търсят най-добрата комбинация от личностни черти, 
но резултатите не бяха обнадеждаващи – не беше 
постигнато съгласие по отношение на това, кои черти и 
способности са характерните за преуспяващите лидери. 
  
В теорията се открояват няколко модела на личностни 
качества на неформалните лидери: 
 



1. Личностен подход. Разглежда лидерството от позициите на 
личните качества на ръководителя в процеса на управление. 
Лидерът притежава набор от уникални качества, които го 
отличава от останалите. Привържениците на личностния 
подход предлагат множество варианти на лидерски качества.  
Например, такива варианти са разработени от Стогдил (1948), 
който приема, че интелектуалните способности, 
психологическо превъзходство над другите, увереност в себе 
си, активност, енергичност са особено ценни лидерски 
качества.  



Интелектуални 
способности 

Черти на характера Придобити умения 

Вярна оценка Инициативност Тактичност 

Проницателност Гъвкавост и адаптивност Сътрудничество 

Аналитичност Креативност Толерантност 

Въображение Самостоятелност Риск и отговорност 

Ораторски способности Смелост и 
самоувереност 

Убеждение 

Любознателност Решителност и 
упоритост 

Хладнокръвие 

Интуитивност Независимост Комуникативност 

Здрав разум и логика Постоянство и точност Самоконтрол 

Лидерски качества 



2. Представата за лидерските качества могат да се 
разширят малко, като се използват проучванията на Джон 
Максуел,който е известен като експерта на Америка по 
лидерство и е основател на Enjoy group - организация, 
посветена на това да подпомага на хората да увеличават 
максимално своя личностен и лидерски потенциал. 
Според него всеки един лидер трябва да притежава 
следните незаменими качества,за да се реализира като 
такъв: 



 Характер  - да бъдеш твърд като скала; 
 Харизма -  първото впечатление може да сключи 

сделката; 
 Отдаденост -  тя разграничава действащите от 

фантазиращите; 
 Общуване - без него пътувате в самота; 
 Компетентност -  ако я изградите другото ще дойде 

само; 
 Смелост -  един храбър човек вече е мнозинство; 
 Прозорливост  - сложете край на неразкритите 

мистерии; 



 Фокус -  колкото по-ясен е той, толкова по-наясно сте и 
вие; 

 Щедрост  - не губите нищо, когато свещта ви дава 
светлина и на другия; 

 Инициативност; 
 Вслушване - за да се свържете със сърцата на другите, 

използвайте ушите си; 
 Страст - приемете живота, какъвто е и го обичайте; 
 Решаване на проблеми  - не можете да оставите 

вашите проблеми да бъдат проблем; 
 Взаимоотношения  - ако се разбирате с хората, те ще 

взаимодействат добре с вас. 



 Отговорност - ако не можеш да поемеш топката, не 
можеш и да водиш отбора; 

 Увереност  - компетентността никога не компенсира 
несигурността; 

 Самодисциплина - първо се научете да водите самите 
себе си; 

 Умението да се учи  - за да продължите да водите, 
продължавайте да учите; 

 Виждане - можете да хванете само онова, което 
можете да видите. 



3. Едно от най-известните изследвания за значението на 
личностните качества за ефективността на 
мениджмънта е направено от Едуин Гизели.  
Той изследва 13 личностни и мотивационни черти на 
мениджърите, за да определи как тези черти сe свързват 
с успеха на мениджмънта.  
Резултатите от изследванията показват следното 
значение на качествата за добрия мениджър: 



Много важни за ефективния ръководител: 
· инспекторски способности; 
· професионален напредък; 
· интелигентност; 
· реализация на личността; 
· увереност; 
· решителност. 
 
Средно важни за ефективния ръководител: 
· потребност от сигурност; 
· афинитет към работническата класа; 
· инициативност. 



От малко значение за ефективния ръководител: 
· потребност от високо парично възнаграждение; 
· потребност от власт над другите; 
· мъжественост (женственост). 
 


