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Въведение 
Има много теории за лидерството. Може да се каже, че 
обсъжданията на тема лидерство са продължение на 
приказките, легендите и митовете от миналото за 
герои, които променят историята и съдбата на царства 
и народи. През изминалия 20-ти век в западната 
култура много силно влияние оказва теорията на Макс 
Вебер за трите вида управление и най-популярно става 
въведеното от него понятие „харизматичен лидер.” За 
съжаление, многократните опити това понятие да 
докаже приложението си в практиката, не довеждат до 
резултат. 

Лидерството е едно от тези понятия – наред с 
интелигентност, семейство, култура и др. – по чието 
разбиране няма съгласие. Хората наричат лидерство 
различни поведения. Оттам идват и трудностите по операционализация на 
характеристиките на лидерството и създаване на адекватни техники и инструменти за 
развитие и измерване на лидерството. Все пак има достатъчно добре разработени 
„частични” теории, които могат да бъдат много полезни, ако се използват в полето, което 
описват и за което са създадени. 

В съответствие с разбирането за „лидерство” е подходящо да „видим” „естествено 
родените” „лидери” или да развиваме уменията на избраните лидери (умения за 
убеждаване, организиране и др.), или пък да описваме максимално точно процедурите, 
които назначените лидери трябва да изпълняват. Лидерството зависи не само от индивида 
и конкретната група, а и от вида организация/структура, от заобикалящата обществена 
културата и от актуалната ситуация. 

Лидерските стилове са съвкупност от методи, прилагани от лидера в процеса на 
взаимодействие с членовете на групата. Начинът, по който се изпълнява една роля, се 
определя до голяма степен от маниера и поведението на лидера по отношение на хората 
и на работата, които формират двете основни ориентации в стила на управление. 
Например едностранчивата ориентация към работата и хладния анализ на човешкия 
фактор обикновено ражда авторитарен стил. При него властва рационално отчитане на 
получените резултати, а човешките ресурси се разглеждат само като средство за тяхното 
реализиране; акцентите са свързани предимно с налагане волята и посоката, с 
централизиране на пълномощията и структуриране на цялостната работа до най-малките 
детайли за подчинените, без да се дава почти никаква свобода при вземането на решения 
и изпълнението на задачите. От друга страна концентрирането на повече внимание върху  
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човешките взаимоотношения много често се превръща в причина за снижаване 
ефективността на работата. 

Конкретният лидерски стил се влияе не само от наличието на определени ориентации в 
маниера на управление, но и от особеностите на Аз-а, доминиращите мотиви и нагласи, 
спецификата на груповите отношения, изискванията на съответната роля в йерархията, 
властовите отношения, които дават различни комбинации на индивидуалното 
своеобразие, очертаващи палитра от лидерски профили. 

Лидерският стил е определен от много изследователи като важен фактор за груповия 
успех.  

 

Теории за лидерството 

Модел на Вебер 
Вебер определя харизматичния авторитет като: "основан на посвещаването на 
изключителна святост, героизъм или характер за пример на отделен индивид и на 
нормативните модели или порядък, разкрити или ръкоположени от него.”  

Характери–
стика 

Харизматичен Традиционен Законов-Рационален 

Тип властник 

 

Харизматичен 
лидер 

 

Доминатна личност 

 

Функционален 
ръководител или 
бюрократичен служител 

Позицията е 
определена от: 

притежание на 
динамична личност 

установена традиция 
или навик 

законно установен 
авторитет 

Управлява 
използвайки: 

 

необикновени 
качества и 
изключителни сили  

 

придобити или 
наследени 
(потомствено) 
качества   

добродетелта на 
рационално установени 
норми, декрети и други 
правила и регулации  

Легитимност: 

 

Победи и успехи за 
общността 

 

Установена традиция 
или навик 

 

Обща вяра във 
формалната правота на 
тези правила и 
прилагащите ги  според 
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призната овластеност 

Лоялност: Междуличностна -   
лична преданост и 
посветеност.  

Базирана на 
традиционни 
обвързаности  

Към авторитета/ 
правилата  

 

Кохезия: 

 

Емоционално 
нестабилна и 
променлива 

Усещане за обща цел Подчинение на правилата  

Лидерство: 

 

Владетели и 
последователи 
(ученици)  

Установени форми на 
социално поведение  

Правила, не владетели 

Левин, Липит и Уайт откриват, че демократичните лидери са по-ефективни от 
авторитарните лидери, които оказват свръхконтрол или от либералните, които не 
упражняват достатъчно контрол върху събитията и ситуацията.  

В резултат на проведените проучвания се определят няколко основни ръководни 
стилове и тяхната ефективност. Основният критерий за разграничаване на различните 
варианти на ръководно поведение - начинът на взимане на решение от 
ръководителя, става основа за формулиране на три типа ръководство: авторитарен, 
демократичен и либерален. 

• Авторитарен – съсредоточаване на властта и ръководните функции в лидера. 
Решенията не се обсъждат, а се вземат самостоятелно. Ролите между членовете се 
разпределят стриктно и лидерът детайлно контролира дейността и поведението на 
подчинените. 

• Демократичен  - лидерът управлява групата съвместно с нейните членове, позволява и 
насърчава обсъждането на решенията и стимулира участието на другите в този процес. 
Осигурява свобода на действията и инициативата. Осигурява значителен социално-
психологически комфорт на отделните членове и по-висока степен на удовлетвореност 
от дейността. Интегрира потенциала на групата за постигане на целите й. Подчинените 
имат развито чувство за отговорност. 

• Либерален – властта на ръководителя е минимална. Общи решения се взимат трудно, 
защото за приемането им е необходимо абсолютно мнозинство, което е необходимо, 
за да се превърнат в общи указания за действие. Ролите са заемат съобразно 
индивидуалните предпочитания и има значителна свобода при самоопределяне на 
изискванията и критериите за изпълнение. 
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Теории за чертите  
Теориите, отдаващи значение преди всичко на лидерските качества и умения, се 
категоризират под общото понятие “теории за чертите” или “харизматични теории” 
(харизма- “чар”, обаяние”, “дар свише”). Според харизматичните теории лидерите имат 
вродени качества, които определят тяхната ефективност и са в основата на авторитета им. 
Това са относително стабилни и постоянни индивидуални характеристики. 

Съвременните теории за чертите насочват своето внимание върху психологическия 
профил на личността на лидера и необходимостта от развитие и усъвършенстване на 
определени лидерски качества и умения. 

Според теориите за чертите лидерите са инициатори на комуникациите,  процесите на 
взимане на решения и проявяват висока активност в тях. Умеят да установяват социални 
контакти. Проявяват интерес към другите и стремеж за изява. Имат умения да внушават 
доверие и създават впечатление, че знаят отговорите. Имат поглед към бъдещето 
(обобщаване на идващи от различни посоки и противоречиви идеи и информация). 

Берковиц  цитира изследване, при което се установяват три основни типа черти на лидера 
(GAS-syndrome при изследване на лидери): 

• General activity (активност); 

• Ascendancy (влияние);  

• Sociability (общителност).  

Има изведени детайлни характеристики на типа личности, които се отъждествяват с GAS – 
синдрома. Обикновено те са доминиращи над другите, но приятелски насочени; влагащи 
голямо количество енергия в цялостната си активност. Те са инициатори в социалните 
ситуации и са способни да мобилизират другите за постигане на целите, които сами са си 
поставили. Притежават способността да въздействат на другите и да ги ръководят, поради 
причината, че сблъсквайки се със сложни проблеми хората са склонни да се доверят на 
тези, които създават впечатление, че знаят отговора или че могат да се справят. 

У. Бенис изследва 90 лидери и техните подчинени  и определя четири черти и 
способности, които трябва да притежават успешните лидери : 

Управление на вниманието – способността да се внушава смисълът на очаквания 
резултат, целта или насоката, която е привлекателна за последователите; 

Управление на значението – способността да се създават и внушават ясни идеи; 

Управление на доверието – способността да се проявяваш като надежден и стабилен. 

Самоуправление – способността да използваш уменията си в зависимост от границите на 
силните и слабите си страни. 

Берд определя 79 лидерски качества като: инициативност, общителност, чувство за хумор, 
ентусиазъм, увереност, доброжелателност и др. 
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Недостатъците на теориите за чертите са, че не съществува единна парадигма за 
дефиниране на точно определен набор от личностни и поведенчески черти и не е 
възможно да се предвиди изменението на поведението на лидера в различни ситуации. 
Не е постигнато съгласие по отношение на това кои черти и способности са характерни за 
преуспяващите лидери. 

Поведенчески теории 
В поведенческите теории вниманието се фокусира върху това, което лидерът извършва в 
процеса на управленска работа. Лидерите и техните подчинени са изследвани в реални 
работни ситуации, а целта е да се открие защо определени типове поведения на лидера са 
по-ефективни отколкото други.  

Тънамбаум и Шмит определят два основни стила на управление – авторитарен и 
кооперативен. Лидерските действия са свързани със степента на власт и контрол и със 
свободата, с която разполагат подчинените за взимане на решения. Според техните 
виждания ефективни са тези лидери, които умеят да се приспособяват – могат да 
прехвърлят пълномощия, защото вземат предвид своите способности, тези на 
подчинените си, оценяват наличните ресурси, както и целите, които трябва да постигнат. 
От това следва, че лидерите не трябва да се придържат тясно към авторитарен или 
кооперативен стил, а да бъдат достатъчно гъвкави, за да се справят в различни ситуации.  

Според Р. Ликард ефективните лидери имат четири общи характеристики – делегиране на 
властта, проява на интерес и уважение към личностите, стимулиране на участие при 
решаване на проблемите, поставяне на високи стандарти за изпълнение. 

Р. Ликард извежда четири системи за управление: 

• Експлоататорско-авторитарна – целите на организацията и решенията се определят от 
ръководството. Осъществява се строг контрол. Мотивацията се основава предимно на 
заплахи и наказания и понякога на възнаграждения. 

• Доброжелателно-авторитарна – подчинените инцидентно се допускат до взимане на 
решения. Контролът се използва за санкции и мотивацията е стимулирана повече 
икономически. 

• Консултативна – ръководителите използват знанието и идеите на подчинените си, но 
не ги включват в процеса на решения.  

• Партиципативна – изпълнителите са въвлечени във вземането на решения, отнасящи 
се до тяхната работа. Мотивацията се гради върху участието в установяване на целите. 

Според Р. Ликард управлението е винаги относителен, но не безпринципен процес. 
Принципът е да се взимат под внимание нагласите и ценностите на ръководените хора. 
Целта е да се изградят нагласи на кооперация и висока удовлетвореност. Формулира 
идеята, че организациите трябва да поставят ударението върху по-пълноценното 
използване на човешките и технологични ресурси чрез децентрализация на пълномощията 
и поведение, основаващо се на недерективен мениджмънт, привличащ управляваните 
към процеса на взимане на решения.  
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Р. Блейк и Дж. Маутън изграждат типология на стиловете на ръководство чрез 
методическо средство, което става известно с името “мениджърска решетка”.  

Съгласно тази методика, типологията на ръководителите се основава на ориентацията им 
към два основни  фактора :  

• хората и отношенията; 

• постигането на целите.  

Тези две измерения са разположени по хоризонталната и вертикална ос на координатна 
система, която очертава рамката на “мениджърската решетка“. 

 

 

1, 9        9, 9 

         

         

         

    5, 5     

         

         

         

1, 1        9, 1 

             Насоченост към продуктивността 

На базата на горните две измерения (оценявани по сила от 1 до 9), авторите определят 
стиловете на ръководство, които описват 5-те най-типични варианта и съответно ги 
дефинират като: 

1, 9 - клубно управление; 

9, 1 – управление на задълженията; 
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1, 1 – безпомощно управление; 

9, 9 – групово управление; 

5, 5 – междинно управление. 

Ръководитерят, който принадлежи към стил 1,9, смята, че задоволяването на 
потребностите на членовете на организацията пряко определя постигането на целите й. 
Той се опитва да създаде всички онези условия, които позволяват развитието на 
междуличностните отношения и мотивацията. Ръководителят от типа 9,1 се интересува от 
високите производствени резултати и усилията му са съсредоточени върху осигуряване на 
процедури, техника и т.н. Стилът 1,1 изразява една форма на ръководство, която се 
определя като безпомощна и обречена на провал. Ръководителят с трудност запазва 
мястото си, без да може да се опира на нито една от двете координатни оси. 
Ръководителят от типа 9,9 е идеален и използва максимално и двете измерения на 
системата. Интересува се както от производството, така и от хората. 

Според авторите най-ефективният стил на ръководство е 9,9. Приема се, че ръководителят 
трябва да полага усилия както за удовлетвореността на потребностите на подчинените, 
така и за производството, т.е. отхвърля се възгледът, че е достатъчно да се задоволяват 
нуждите на подчинените, за да се реализират целите на производството или че 
постигането на целите на производството води автоматично до задоволяване нуждите на 
подчинените. Има още един тип – „патриархален,” който съчетава голяма грижа за хората 
със силна доминация над тях. 

   

Ситуационни теории 
Според тези теории лидерството е продукт на ситуацията и не може да се твърди, че има 
лидерски стил, който е ефективен във всички ситуации. Отделянето на главните 
ситуационни фактори и определянето на тяхното относително значение е трудна задача. 

Теоретиците са обединени в това, че ситуационните променливи са съществени за 
откриване на системните взаимоотношения между лидерски стил и критериите за 
ефективност на лидера. Това се доказва от обстоятелството, че изследователските 
резултати, получени в различна среда показват, че няма лидерски стил, който да е 
оптимален за всички ситуации.  

Хаус идентифицира четири стила на лидерство: директивен стил, подкрепящ лидерски 
стил, партиципативен стил и ориентиран към постижение стил. 
Теорията допуска, че тези стилове могат да се използват в различни ситуации от един и 
същ лидер.  

• Директивният стил лидерство позволява на подчинените да знаят какво се очаква от 
тях, прави конкретни програми за изпълнение на работата и дава специфично 
ръководство за това как да се изпълни задачата. 
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• Подкрепящият тип лидер е приятелски настроен, демонстрира загриженост към 
потребностите на подчинените.  

• Партиципативният стил лидерство включва консултации с подчинените и използване 
на техните предложения при взимането на решение. 

• Ориентираният към постижение лидер поставя предизвикателни цели и очаква от 
подчинените изпълнение на най - високо ниво. 

Директивният лидерски стил води до по - голяма удовлетвореност, когато задачите са 
стресиращи, отколкото когато са високо структурирани и добре зададени. Директивният 
лидерски стил е възвожно да бъде преценен като излишен от подчинени с богат 
професионален опит или такива, които много високо оценяват своите способности. Този 
стил води до по - висока удовлетвореност у работещите, когато съществува базисен 
конфликт между членовете на работната група. Подчинени с външен локус на контрол 
предпочитат този стил лидерство.  
Подкрепящият лидерски стил води до по - високо изпълнение при подчинени, натоварени 
с изпълняване на структурирани задачи.  
Подчинени с вътрешен локус на контрол предпочитат да бъдат ръководени от лидер с 
партиципативен стил на работа.  

Ръководство, което е ориентирано към постижението, ще повиши очакванията у 
подчинените, че усилията им ще доведат до подобрено изпълнение. 

 

 

Ролева теория за лидерството 
Минцбърг дефинира десет разграничени роли на лидера. Ръководителите се различават 
по времето, което отделят на всяка роля, но почти всички реализират тези базисни роли. 
Тези десет роли са групирани в три главни категории: 

1. Информационни роли.  Това са три мениджърски функции, свързани с получаване, 
анализ и обработка на информация, а именно мониторинг, разпространяване и огласяване 
на информацията. 

2. Роли, свързани с взимане на решение. Идентифицират се четири конкретни функции: 
предприемчивост, справяне с неизправности и смущения, разпределяне на ресурсите и 
водене на преговори.  

3. Интерперсонални роли. Тук се включват функции, свързани с изпълнение на 
символистични действия, осъществяване на връзки между собствената група с други групи 
в организацията или със самата организиция.   
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Моделът на Даниел Гоулман  
Според него лидерите са добри, понеже създават „резонанс” – насочват емоциите на 
хората в положителна посока.  

 Визионерско 
лидерство 

Напътстващ 
(coaching) стил 

Афилиативно Демократично Напористо 
(Pacesettin) 

Командно 

Характеристик
и на лидера 

Вдъхновява. 
Вярва в 
собствената си 
визия. 
Емпатичен. 
Обяснява защо 
и как усилията 
на хората 
допринасят за 
„мечтата”. 

Изслушва. 
Помага на 
хората да 
открият 
слабостите си и 
силните си 
страни. 
Съветник. 
Окуражава. 
Делегира. 

Насърчава 
хармония. 
Емпатичен. 
Приятелски. 
Повдига 
морала. 
Решава 
конфликти.  

Отличен 
слушател. 
Екипен играч. 
Сътрудник. 
Убедителен. 

Силен стремеж 
към постижения. 
Високи лични 
стандарти. 
Инициативен. 
Слабо емпатичен 
и сътрудничещ. 
Склонен да 
микро-менажира. 
Нетърпелив. 
Обсебен от 
отчетите. 

Командващ. 
„Направи го, 
понеже аз казах!” 
Заплашващ. 
Силен контрол. 
Следи изкъсо. 
Създава 
напрежение. 
Разваля 
настроението на 
всеки. Прогонва 
талантите.  

Как стилът 
създава 
връзка с 
хората - 
резонанс 

Насочва хората 
към споделени 
мечти.  

Свързва 
потребностите 
на индивида с 
целите на 
организация-
та.  

Създава 
хармония, 
свързвайки 
хората един с 
друг.  

Оценява 
приноса на 
хората и 
създава 
съпричастност 
чрез участие.  

Реализира 
предизвикателни 
и вълнуващи 
цели.  

Намалява страха 
(несигурността), 
посочвайки ясни 
цели в моменти 
на криза.  

Въздействие 
на стила върху 
бизнес 
климата 

+++ ++ + + Често ---, когато 
се използва 
прекалено 

Често -- 

Кога този стил 
е подходящ? 

Когато 
промените 
изискват нова 
визия. Или 
когато е 
необходима 
ясна посока. 
Радикална 
промяна.  

Да подпомогне 
компетентни, 
мотивирани 
служители да 
подобрят 
работата си 
чрез развиване 
на 
дългосрочни 
способности. 

Да помири 
враждуващи 
страни. Да 
мотивира в 
стресиращи 
ситуации. Или 
да засили 
отношенията в 
екипа.  

Да изгради 
подкрепа или 
консенсус или 
да получи 
ценни 
предложения 
от 
подчинените.  

Да получи 
високо-
качествени 
резултати от 
мотивирани 
служители. 
Продажби.  

В сериозна криза 
или с проблемни 
служители. При 
започване на 
спешни 
организационни 
изпълнения. 
Традиционен за 
военните 
структури. 

 


