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_________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ — Настоящата разработка акцентира върху предизвикателствата и ролята на 

лидерството в управлението на организациите от сферата на услугите. В нея са разгледани 

теоретични постановки, които описват същността и характерните особености на 

понятието „лидерство“, както и развитието на идеите за организационното лидерство и 

ръководство. Акцентът е върху ролята на лидера за постигането на ефектиено управление 

на организациите с предмет на дейност в третичния сектор. След изследване на 

особеностите и свойствата на услугите са изведени базисните фактори на влияние и 

насоките за определяне на необходимите лидерски качества и компетенции за ефективно 

управление, според спецификата на дейността. 
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ABSTRACT — This paper focuses on the challenges and role of leadership in the management of 
service organizations. It examines theoretical statements that describe the nature and characteristics 
of the concept of "leadership", as well as the development of ideas about organizational leadership 
and leadership. The emphasis is on the role of the leader in achieving effective management of 
organizations operating in the tertiary sector. After studying the features and properties of the 
services, the basic factors of influence and the guidelines for determining the necessary leadership 
qualities and competencies for effective management, according to the specifics of the activity, are 
derived. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Актуалността на проблематиката за организационните аспекти на лидерството и 

управленската дейност в сферата на услугите се предопределя най-вече от радикално 

променената бизнес среда, която се ситуира в глобален мащаб. Светът на бизнеса, а и 

изобщо, е изправен пред невиждани досега предизвикателства, с които никога преди не се е 

сблъсквал. В този контекст акцентираме върху обстоятелството, че през последните години 

се наблюдава бърз темп на растеж на бизнеса в сферата за услугите, както в национален 

така и в международен аспект. Без почти никакъв риск за грешка може да се поддържа 

твърдението, че темата за лидерството в управлението на организациите е една от най-

експлоатираните в рамките на академичните изследвания в широкия ареал на бизнес 

мениджмънта през последните десетилетия. Това, естествено, не е продиктувано от 

случайни фактори, а се дължи преди всичко на обективни обстоятелства, като промените в 

бизнес средата и радикалните трансформации в националните икономики и глобалното 

стопанство. Всичко това поставя пред изследователите на проблематиката сложни и 

многобройни проблеми за разрешаване. Една част от тези проблеми имат преди всичко 

теоретични и методологични аспекти, а други – най-вече практически измерения, но и 

едните и другите не са никак лесни за разрешаване. В настоящата статия съсредоточаваме 

нашия фокус предимно върху теоретичните и методологичните аспекти на ролята на 

лидерството в управлението на организациите от сферата на услугите, като не 

пренебрегваме обаче и практическата гледна точка.  

 

1. СПЕЦИФИКА И ОСОБЕНОСТИ НА ФЕНОМЕНА „ЛИДЕРСТВО“ 
 

Проблематиката за лидерството е широко застъпена в научната литература, особено през 

последните десетилетия. Налице са многобройни академични публикации, които засягат 

много широк спектър от разглеждания феномен в неговите разнопосочни и разнообразни 

аспекти.  

Голям брой български автори, които пишат в рамките на стопанското управление 

засягат в една или друга степен проблема за лидерството, което е напълно очаквано и 

адекватно с оглед на тематиката. Анатолий Асенов, например, отбелязва, че лидерството 

стои в основата на управлението на организациите и е негов структуроопределящ елемент 

(Асенов, 2010, с. 71).  Почти не се срещат авторитетни български изследователи, които да 

пренебрегват и да неглижират проблематиката свързана с лидерството. 

Иван Райчев отбелязва, че днес понятието „ръководител“ може да има твърде различно 

съдържание. Не е едно и също да си директор/управител на учреждение или фирма, или да 

бъдеш водач на група от приятели. В първия случай, ръководителят разполага с набор от 

санкции и поощрения, т.е. властови ресурс, за да наложи волята си над подчинените. При 

вторият случай, явлението е в много по-малка степен институционализирано. Най-

влиятелният (водачът) в групата от приятели не може да налага санкции върху онези, които 

не споделят неговото мнение. С други думи, съществува качествена разлика между 

лидерство и командване/управление и тя е твърде важна, защото изучаването на 

първичните групи не трябва да се смесва с изследването на институционализираните 

групи/колективи (Райчев, 2008, с. 134).   

Според други автори лидерството е тясно свързано с ръководството, тъй като и двете 

понятия са обвързани с категориите „влияние“ и „власт. Чрез своето влияние лидерът 

допринася за съществуването на груповата дейност и за поддържането на добри 

междуличностни отношения. По такъв начин той се издига като неформален ръководител 
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на групата. Признаването му за ръководител е спонтанно, стихийно и неговото 

ръководство има неформален характер (Алексиев, 2012, с. 100). 

Споделяме виждането на горепосочените автори, като все пак искаме да отбележим, че 

има и други съществени различия, които диференцират ръководителя от лидера. Въпреки 

богатото разнообразие от дефиниции за феномена лидерство, могат да се отграничат някои 

тенденции, в които се наблюдават сходни особености. Идеята, която обединява всички тях, 

е, че лидерството включва повлияване на нагласите, поведението, вярванията и чувствата 

на другите хора. Това влияние най-общо може да се разгледа като способност на даден 

човек, чрез своето поведение и действие, да доведе до съответни промени в поведението и 

действието на други хора (подчинени или последователи). Отделните автори поставят 

акцент върху различни аспекти на явлението и дават предимство на едни или други 

характеристики на личността на лидера. Така например, съгласно определението на Виктор 

Вруум и Артър Яго, лидерството е процес на мотивиране на хората да работят заедно и да 

си сътрудничат за постигане на велики неща (Vroom, Jago, 1988). Ч. Шришейм, Дж. 

Толивър и О. Бехлинг дефинират лидерството като „...социален процес на влияние, в който 

лидерът търси съзнателно участието на подчинените в усилието да се постигнат 

организационните цели” (Schriesheim, 1978, p. 35). Според Анатолий Асенов „лидерството 

е едновременно процес и лично качество. Процесът на лидерството е използване на 

непринудително влияние, за да се насочат и координират дейностите на членовете в 

организираната група към осъществяване на целите й. Като лично качество, лидерството е 

съвкупност от черти и особености на личността, за която се счита, че успешно използва 

такова влияние” (Каменов, Асенов, Хаджиев, 2000,  с. 193, 194). Филип Узунов твърди, че 

докато мениджмънтът е ориентиран към постигане на задачата, лидерството е да накараш 

другите да поискат да изпълнят задачата (Узунов, 2006, с. 13). От своя страна Мартин 

Чемърс го определя като процес на социално влияние, при което един човек може да 

спечели помощта и подкрепата на другите при изпълнението на обща задача (Chemers, 

1997, pp. 76, 77). С. Робинс и Т. Джъдж го свеждат до способност да се повлиява на дадена 

група с оглед постигането на визия или набор от цели (Robbins, 2012, pp. 186-188), а според 

Робърт Барън и неговите съмишленици лидерството е повлияване на груповите членове 

чрез провокиране на колективно усилие и след това управление на колективните действия, 

необходими за придвижване в съответната посока (Baron, 2009, pp. 149, 150). Друго 

определение описва лидерството по сходен начин – като процес, включващ влияние върху 

другите хора, което се появява в контекста на групата за постигането на определена цел 

(Northouse,  2001,  p. 13). 

Вследствие на посоченото по-горе може да се обобщи, че в специализираната 

литература се срещат множество дефиниции на феномена лидерство, които могат да се 

разделят в три основни направления. Първото определя лидерството като свойство, 

второто – като процес, а третото – едновременно като свойство и процес. Изследванията 

на първото направление приемат, че лидерството е сбор от качества, множество 

характеристики, притежавани от личностите, които успешно упражняват влияние. 

Разглеждането на лидерството като процес означава, че то е пряко, непринудено влияние и 

координиране на действията на групата по посока на постигане на целите й. Третото 

направление съгласува тези характеристики и определя лидерството като пряко, 

непринудено влияние на личности, притежаващи съответните качества по посока на 

постигане на дадена цел. 

 

 

 

 

http://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+M.+Chemers%22
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2. ДИФЕРЕНЦИАНИЯ МЕЖДУ ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО 

РЪКОВОДСТВО В УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ 

 

В условията на динамично променящата се обкръжаваща среда, глобализацията и 

бързото развитие на информационните технологии, ключов фактор за успеха се оказва 

способността за развитие на лидери и лидерски умения на всички нива в организационната 

структура. Съвременните организации се нуждаят от личности, които да балансират 

ефективно мениджърски функции и лидерски умения т.е. да интегрират максимално 

властта и влиянието като основни механизми за промяна на поведението и нагласите на 

подчинените/последователите. Всичко това би допринесло за доброволно приемане на 

поставените цели, нормите и отправените предложения, предизвиквайки у хората един 

задълбочен вътрешноличностен и много траен процес на съпричастност с 

организационните ценности,  цели и изисквания.  

От управленска гледна точка обаче е необходимо да се направи уточнение, че лидерство 

и управление не са синоними. Възможно е човек да бъде лидер, без да заема официален 

ръководен пост, това е т. нар. неформално лидерство. Разликата е в това, че ръководителят 

е формално назначено лице с правомощия да взима управленски решения и да организира 

колектива за достигане на организационните цели, докато лидерът е лице, издигнато от 

групата, за да я организира при решаването на определени задачи. В този контекст може да 

се обобщи, че едно от основните различия между ръководителя и лидера произтича от 

източниците на техните власт и влияние. Ръководството е формално регламентирано и 

притежава официална власт, докато лидерството е утвърдено по неформален път и се 

характеризира с неформално влияние. 

Акцентът върху съпоставянето на понятията „лидерство“ и „ръководство“ се поставя за 

пръв път от С. Джиб, който прави опит за разделяне на тези дефиниции по следния начин 

(Gibb, 1969,  р.42): 

Първо, ръководството се поддържа от организационната система, а лидерството е 

обусловено от стихийното одобряване от групата на един от нейните членове за принос в 

груповите постижения. 

Второ, ръководителят поставя групови цели, изхождайки от собствените 

(професионалните) интереси и независимо от желанията на членовете на групата. Лидерът 

отразява интересите и желанията на членовете на групата (в противен случай рискува да 

загуби лидерското си положение). 

Трето, в процеса на постигане на целите за ръководителя не е задължително да се 

докосне до чувствата и единното мнение, споделени от членовете на групата. Лидерът 

обаче е задължен да ги вземе в предвид. 

Четвърто, за ръководството е характерен значителен социален разрив между членовете 

на групата и ръководителя, който се стреми да съхрани тази социална дистанция, тъй като 

тя му помага да прояви въздействие върху групата. Лидерът е представен като един от 

членовете на групата. 

Пето, ръководителят получава пълномощно от извън груповия източник на властта, 

което му дава право да се разпорежда в групата. Самата група предоставя на лидера власт. 

Можем да обобщим, че С. Джиб прави опит за разграничаване на феномените 

„лидерство” и „ръководство", като ги описва с различни термини и обръща внимание на 

съдържателните моменти. Въпреки направеното разделение в управленската теория и до 

днес в много публикации все още е трудно да се различи, дали става въпрос за лидерство 

или ръководство, докато не се разбере същността на описаното. Изследването на Джиб 

служи като основа на други изследователи. След него се появяват голям брой научни 

публикации, посветени както на проблема за разграничаване на лидерството и 
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ръководството, така и на симбиозата между ръководните функции и лидерските умения.  

Според Цветан Илиев (2015) eдно от важните управленски предизвикателства е ролята 

на лидера в екипа. Това е човекът, който трябва да създаде някои базови условия. На първо 

място, реалистично планиране и организация на работата, при които групата е фокусирана 

върху целта и спазва предварителните разчети. Второ, координираност и контрол на 

действията, при които постигнатите резултати и възникналите проблеми се отчитат 

редовно на по-висшите ръководни нива в организацията.  

В действителност лидерът носи по-голяма отговорност за постигнатите резултати, в 

сравнение с останалите членове. Като неформален ръководител на екипа е целесъобразно 

да се съобразява със следните обстоятелства: 

 Членовете на екипа не са длъжни да се отчитат пред него – в определени ситуации 

той може да стои по-ниско в йерархичната структура на фирмата (Watson, 1993);    

 Авторитарното лидерство е антитеза на екипната работа – водещ принцип е 

сътрудничеството, а не императивното налагане на действия; 

 Лидерът не е целесъобразно да се държи като шеф, тъй като това би обезсмислило 

екипния подход (Илиев, 2015, с. 274).   

Съобразявайки се с тези обстоятелства лидерът трябва да изпълнява следните роли: 

инициатор, модел, преговарящ и наставник (Шейн, 2007).  

Лидерът трябва да подтиква екипа към действия. В този смисъл, ефективността на 

процеса изисква насочване към действия, които гарантират постигането на формулираните 

цели. Добрият лидер на екип е в позиция да инициира действие, заставайки на положение, 

при което функционалната обвързаност с по-високо стоящите приоритети е ясно 

забележима (Колинс, 2003, с. 31-37). Освен това от тази позиция той е свързващо звено 

между членовете на екипа, ръководните нива в компанията и заинтересовани лица от 

външната за организацията среда. Използването на рационални аргументи дава възможност 

на лидера да насърчава членовете на екипа към извършването на действия, допринасящи за 

удовлетворяване на очакванията. Това е важна функция особено, ако очакванията за 

резултатите от работата на екипа не съвпадат с личните виждания на отделните членове.        

Както традиционните мениджъри, така и лидерите биха могли да използват собственото 

си поведение като инструмент за моделиране това на членовете на екипа. Разликата между 

двата типа моделиране, според Цветан Илиев, се състои в невъзможността на лидера да 

предлага традиционни стимулиращи средства или да налага заплахи. Той е в състояние да 

моделира поведението и действията на другите единствено, предлагайки себе си като 

еталон. Лидерът формира принципи на поведение, към които членовете на екипа трябва да 

се стремят. По този начин, се въздейства върху екипната работа като цяло (Илиев, 2015, с. 

274-275).  

Дали обаче допускането на преждепосочения автор, че „в действителност лидерът носи 

по-голяма отговорност за постигнатите резултати, в сравнение с останалите членове“ 

отговаря на обективната истина. По наше мнение в повечето случаи това е така, но в някои 

видове екипи – не може да се твърди, че е вярно. Става дума за т.нар. самоуправляващи се 

екипи, където границата между лидера и екипа е твърде илюзорна, а така също лидерите 

непрекъснато сменят тази своя лидерска функция с някоя друга.      

Според Александра Голубович-Стоянович лидерството и ръководството не са взаимно 

обусловени. Човек може да е лидер, дори да не е ръководител. Друг може да е успешен 

ръководител, добър плановик и честен, организиран директор, но без да притежава 

мотивиращите способности на лидера. Трети са успешни лидери, способни да стимулират 

духа и ангажираността, но може да нямат ръководните умения за канализиране на 

енергията, която предизвикват в другите хора (Ал. Голубович-Стоянович, 2017): 

 Ръководството е структуриран процес, включващ стандартни ръководни дейности: 
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планиране, организиране, лидерство и контрол. Този процес винаги се реализира от 

формална структура, която обхваща структурирани ръководни и изпълнителски 

процеси, между които е прокарана линия на превъзходство и подчинение. В рамките 

на ръководния процес се определят цели, правят се планове и стратегии, създава се 

организационна структура, установяват се механизми на координация и контрол, 

както и системи за вземане на решения, информиране и комуникация, и процедури за 

управление на човешки ресурси и поведение на служителите в организацията.  

 Лидерството е неструктуриран процес, при който се извършват не рутинни и 

непрограмирани ръководни дейности. Тъй като той е свързан с човешкото измерение 

на организацията, лидерството предполага гъвкава структура и сътрудничество. Един 

ръководител с лидерски черти променя йерархията с екипна работа, насърчава 

културата на разрешаване на задачи и променя стила на ръководство чрез възлагане 

на правомощия на служителите.  

 

Трябва да отбележим, че по наше мнение, предложеното основното разграничение не е 

напълно прецизно. Съществуват процеси, които притежават както структурни, така и 

неструктурни елементи, като те седят някъде по средата между ръководството и 

лидерството. При тях в едни случаи преобладава ръководството, а при други случаи 

преимущество има лидерството. Можем ли обаче в тази връзка да твърдим, че е налице 

някаква синтетична комбинация между ръководство и лидерство. Придържаме се именно 

към такова гледище – т.е. за нас границите между ръководство и лидерство са доста по-

пропускливи. Ръководството в значително по-малка степен се влияе от груповите 

настроения и изменчивост, докато лидерството е зависимо в голяма степен от тях. 

Различни са властта, отговорностите и основните средства за въздействие на ръководителя 

и лидера. Властта на ръководителя е нормативно утвърдена, неговата отговорност е 

официална, а средствата му за въздействие – с висока степен на задължителност и 

обезпечени с административни санкции. Авторитетът на лидера се крепи само на личните 

му качества, отговорността му е твърде неопределена, средствата му за въздействие са 

изключително социалнопсихологични на базата на наказващото и възнаграждаващото 

поведение, социалния натиск и пр. 

 

3. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО В 

СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ 
 

Актуалността на тематиката за организационните аспекти на лидерството и 

управленската дейност в сферата на услугите произтича от обстоятелството, че през 

последните години се наблюдава бърз темп на растеж на бизнеса в сферата за услугите. По 

данни на Националния статистически институт към началото на 2020 г. почти 2/3 от 

икономиката на България се формира от сектор „услуги“ (НСИ, 2020). Именно тази 

динамика на бизнес средата и тенденцията за увеличаване дела на третичния сектор в 

икономиката, налагат необходимостта от адекватни управленски механизми и лидерски 

компетенции в съвременните организации от сектора, за да могат да запазят своята 

устойчивост в нарастващата сложност, несигурност и конкурентен натиск.  

Увеличението на относителния дял на услугите в икономиката се дължи основно на две 

причини – 1) на стремежа на хората да повишават своя личен статус и качество на живот и 

2) на целта за повишаване на продажбите и рентабилността на бизнеса в производството. 

Като следствие от втората причина има тенденция за увеличаване на дела на услугите за 

проектиране, монтаж, ремонт и поддържане, доставка на части, сервизна документация, 

обучение и др. като средство за подкрепа на пласмента на т. нар. инвестиционни стоки 

(машини и съоръжения). Този вид услуги често се наричат “основани на продукт” или 
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поддържащи (подкрепящи) услуги и поради стремежа за гъвкавост и постигане на 

необходимата рентабилност на бизнеса са много разнообразни (Найденов, Н., Недялков, А., 

и колект., 2008, с. 3, 4). 

В научната литература съществуват множество дефиниции за услугата. Преобладаващо 

тя се възприема като вид дейност. Едно от най-често използваните определения е това, 

което дава Ф. Котлър “Услугата е всяко мероприятие или полза, които една страна може да 

предложи на друга и които обикновено са неосезаеми и не довеждат до придобиването на 

нещо. Производството на услуга може да бъде, а може и да не бъде свързано със стоката в 

нейния материален характер.“ (Котлър, Ф. 1993, с.116) Според други автори „услугата е 

резултат от прилагането на човешко или механично усилие към хората или предметите. 

Услугите са нематериални продукти, които включват дело, дейност или усилие, които не 

могат да се притежават физически. Трябва да се отбележи, че малко продукти могат да се 

класифицират като чисти стоки или чисти услуги. Повечето продукти съдържат и 

материални, и нематериални компоненти. Един компонент обаче ще преобладава и той 

определя дали продуктът е стока, услуга или идея. Материално доминираните продукти са 

стоки, а нематериално доминираните – услуги. Така че услугите се определят като 

нематериално доминирани продукти, които са резултат от прилагането на човешки и 

механични усилия към хора или предмети.“ (Прайд, У., О. Феръл, 1994, 365) 

Тук можем да обобщим казаното, като изведем следното определение: услугата е 

дейност, извън сферата на материалното производство, която в хода на работния процес 

трансфорнира трудови, материални и информационни ресурси за удовлетворяването на 

пребителски потребности. Търсенето и предлагането на услуги нараства 

правопропорционално с повишаването на стандарта на живот. 

След анализ на особеностите, които характеризират услугите могат да се изведат 

следните техни свойства (Прайд, У., О. Феръл, 1994, с. 366-367): 

 

 Нематериалност. Тя идва от факта, че услугите са действия. Те не могат да се 

видят, докоснат, опитат или помиришат, както и да се притежават. 

Нематериалността също се отнася до обстоятелството, че клиентите трудно 

могат да разберат предложенията за услуги, защото те имат малко материални 

характерни черти, които могат да се видят преди покупката. Когато клиентите 

не могат да видят продукта предварително и да изследват неговите качества, те 

могат да не разберат какво се предлага. И дори когато потребителите научат 

доста неща за услугите, те може да не бъдат в състояние да оценят възможните 

алтернативи. 

 Неразделяемост между производството и потреблението. Тя е свързана с 

нематериалността. Услугите обикновено се произвеждат в същото време, когато 

се консумират. 

 Тъй като производството и потреблението е едновременно, услугите се 

характеризират и със загиваемост. С други думи, неизползваният капацитет в 

един период не може да се натрупа в запас за бъдещ период. 

 тъй като повечето услуги са трудовоинтензивни, те са хетерогенни. Невинаги 

хората извършват услугите по един и същ начин. Може да има разлика между 

една и съща услуга в една организация и разлика в услугите, които един човек 

предлага на клиентите. Така че те трудно могат да се стандартизират и 

контролират. Този факт обаче може да доведе до индивидуализиране на 

услугите, за да се удовлетворят специфичните потребности. 
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Поради тези свойства и редица фактори на външната среда, ръководителите и техните 

екипи са изправени пред множество предизвикателства при управлението на организациите 

с предмет на дейност в сферата на услугите.  

Тази детерминираност и сложност на съвременния бизнес в сферата на  услугите се 

засилва и поради факта, че той се развива в условията на процес на глобализация на 

икономиката. Този процес се проявява като интеграция на пазарите за стоки, услуги, 

технологии, идеи, труд, като се намаляват разликите в цените за реализация и цените на 

производствените фактори. 

Несъмнено, всеки ръководител трябва да притежава лидерски качества и компетенции. 

Различните нива на компетенции са предназначени да помогнат лидерите и ръководителите 

в организациите от третичния сектор да въздействат ефективно върху поведението и 

изпълнението на своите подчинени, чрез отчитането на техните ценности и интереси, като 

същевременно ги мотивират да изпълняват поставените задачи, както и да развиват тяхното 

творчество и потенциал в полза на компанията.  

И тъй като лидерството е неизменна част от ефективното управление, всеки ръководител 

трябва да си отговори за следните въпроси, според спецификата на дейността на 

организацията, която управлява: 

1. Какви лидерски качества и компетенции са нужни, за да се постигнат конкурентно 

предимство на предлаганата услуга и дълбоко разбиране на потребителите, за да се 

създадат нови бизнес възножности? 

2. Как да поставят и постигнат организационните цели и да повлияят другите, за да 

спечелят тяхната подкрепа? 

3. Как най-ефективно да взаимодействат с членовете на техните екипи, за да 

постигнат успех? 

Разбира се, отговорите на тези въпроси не би следвало да са еднозначни, поради 

влиянието на базисните фактори, които определят поведението и стила на лидерите, като: 

предоставените правомощия и функции, които лидерът следва да изпълнява в съответствие 

с дейността си; конкретните ситуации и обстоятелствата, в които той попада; особеностите 

и характеристиките на неговата личност. Всичко това би спомогнало на лидера на 

организацията в сферата на услугите да разберете своите собствени способности и къде са 

неговите силни, слаби страни и области за развитие.  

Тук е необходимо да се отбележи, че вътрешните процеси както на индивидуално ниво, 

така и на организационно са по-статични, което е обусловено от физиологичната и 

психологичната специфика на човека. Едновременно с това управлението на организациите 

от третичния сектор задава направление за развитие на актуалните компетенции на 

организационния лидер, включително: 

 способност ефективно да работи в променяща се социално- икономическа 

ситуация и да прогнозира развитието на бъдещите събития;  

 умение да развива човешкия потенциал на компанията и оперативно да 

променя установените стандартни процедури в съответствие с променящите се 

технологии; 

 способност да управлява големи териториално отдалечени компании 

(включително и по целия свят) и да способства за еволюционното им развитие в 

съответствие с изискванията на времето; 

 способност за самоусъвършенстване, развитие на собствения потенциал, 

основан на методите на самопознание и личностно саморазвитие. 
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Едно от най-важните условия за ефективното организационно управление в сферата на 

услугите е доброто взаимодействие между лидера и екипа в контекста на променящата се 

ситуацията. Тази динамична промяна изисква гъвкавост и непрекъснато адаптиране към 

новите изисквания на социално-икономическата и технологична среда в синхрон с 

организационно-личностните процеси. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изхождайки от изложеното по-горе, относно отличителни черти и специфики на 

организационното лидерство в контекста на съвременната социално-икономическа 

ситуация, можем да направим извода, че ефективното управление и успехът на 

организациите в сферата на услугите зависи от хармоничното взаимодействие на 

формалната, социалната и личностната сфера. Следователно, една от най-важните 

компетенции на съвременния лидер е умението да координира различни интереси, т.е. 

интересите на организацията да съвпадат с интересите на подразделенията и персоналните 

интереси на сътрудниците. 
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