
 
 
 
 
 
 
 
 



За да управлява успешно и ефективно един мениджър, 
той следва да осъществява основните функции, които са 
присъщи на мениджмънта, а именно: да планира, да 
организира, да координира и т.н., в т. ч. и да ръководи. 
Ръководството е основна функция на управлението. От 
функционална гледна точка то е вземане на решения за 
едно по-целенасочено поведение на ръководените, 
съобразено с изискванията за работа и постигане на 
определени резултати. 



Ето защо ръководството от страна на мениджъра е 
отношение между него и ръководени от него хора 
(отношение “ръководител-ръководени”). В това 
отношение мениджърът има права, които са му дадени 
от организацията. Това са права да взема решения, да 
определя цели, да набелязва посока на развитие. 
 
Затова и във взаимоотношенията “ръководител-
ръководени” има заложени отношения на субординация, 
в чиито основи са законовата, поощрителната и 
принудителната власт на мениджъра, от една страна и 
подчинението и изпълнението като тип поведение на 
служителите, от друга страна. 



Или, от едната страна на субординационните отношения 
са разположени вземането на решения, възлагането на 
задачи, разпореждането и т.н. на мениджъра, а от 
другата страна на субординационните отношения са 
подчинението, изпълнението на заповеди, 
разпореждания, изисквания. 
 
Освен че са отношения на субординация, тези отношения 
са и междуличностни, или най-малкото са под силното 
влияние на междуличностните отношения. 



От голямо практическо значение е да е ясно с помощта на 
какви междуличностни отношения може да се ръководи. 
Мениджърите имат законова власт да накарат 
ръководените от тях служители да изпълнят определени 
задачи и заповеди. Липсата на желание в служителите и 
равнодушието, което няма как да не бъде почувствано 
обаче са симптоми, че служителите не следват своя 
мениджър. С други думи те не възприемат своя 
мениджър за водач (лидер). 



Това е било и продължава да бъде голям проблем за 
мениджърите, а оттам и за организациите, тъй като става 
предпоставка за ниски организационни резултати. 
Организация, която има ниски резултати е просто 
обречена рано или късно да отпадне от конкурентната 
надпревара. 
Затова критично важното изискване за ефективно 
водачество (лидерство) е спечеленото доверие на 
служителите. Това е задължително условие, за да се 
появят по един устойчив начин последователи.  



Доверието е убеденост, силна вяра в способностите, 
намеренията, решенията на човека, който води хора.   
Мениджърите задължително трябва да работят за 
неговото създаване и устойчивост. Например, 
мениджърът може да изгради доверие на служителите 
към собствените си способности, като изразява увереност 
и убеденост в това, което предлага, като показва 
оптимизъм и се аргументира защо е настроен 
оптимистично. Доверие към намеренията може да бъде 
създадено чрез открито поведение. Мениджърът, който 
на часа комуникира какво харесва и какво не харесва, 
създава в служителите убеденост и вяра.  



Отношенията “ръководител-ръководени” са двустранни. 
Ако формалният ръководител получава права от 
организацията да ръководи, то ръководените също имат 
право да изберат дали да го приемат като свой водач, за 
да го следват или посто да му се подчинят. 
 
Важни са следователно възприятията на 
служителите,  важна е борбата на мениджъра да 
спечели техните възприятия, което би го  превърнало 
в лидер. 
 
 



Направени са ного изследвания  на тази тема. В тях се 
извежда тезата, че ефективният ръководител на група 
хора или на екип е този, който успее да накара 
ръководените от него хора да му вярват и да желаят 
да направят това, което той самият е убеден, че 
трябва да се направи. В такива случаи хората в 
групата и екипа го признават за свой водач, за свой 
лидер и го следват като лидер. 



Формалният ръководител на екипа трябва да има способността за 
два вида поведение – поведение на ръководител и поведение на 
водач (лидер). Ако той е слаб в поведението на водач – 
ефективността се понижава. 
Появата на неформален лидер няма да може да компенсира 
дефицита на водаческо поведение (лидерско поведение) на 
формалния ръководител на екипа.  
Крайното мнение за посоки, цели, бюджети, ресурси, 
организационни въпроси и т.н., трябва да бъде мнение на 
формалния лидер. 
Появата на неформален лидер е нежелателна и не бива да се 
допуска и от психологическа гледна точка. Хората осъзнават 
слабостите на своя формален лидер и престават да вярват, че тази 
организация може да бъде правилното място за тяхната кариера. 



Лидерството е преди всичко оказване на влияние, за да 
могат хората да следват лидера. Ръководството е също 
оказване на влияние, за да бъдат подчинени действията 
на хората така, че да се спазят точно заповеди и 
разпореждания. 
В този смисъл лидерското влияние генерира желание, 
ентусиазъм, а понякога и безотказно подчинение (когато 
ръководените хора се доверяват изключително силно на 
своя водач). Ръководството генерира само подчинение на 
основа на делегирана законова власт в организацията. 



Ръководството е поведение, което е предопределено от 
длъжността “мениджър”, а лидерството е поведение, 
което е предназначено да увлича хората след една идея, 
мисия, цел, задача. Необходимостта да се съчетават 
ръководство с лидерство се увеличава едновременно с 
увеличаване на необходимостта от екипна работа. 


