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7Встъпителни думи

встъПителни думи

Една изключително оспорвана среда, където конкурентите 
непрекъснато се „надлъгват“, надиграват и където голямо-

то старание в крайна сметка побеждава. Там, където волята за 
успех полага само началото, а находчивата комбинация от сто-
тици дребни различия може да се окаже решаващ фактор за по-
бедата или загубата. Там, където инвестирането в подготовката, 
културата и прилагането на планираната игра са от решаващо 
значение. Там, където резултатите се оценяват едва с няколко 
цифри, а най-добрите таланти са рядкост, твърде непостоянни, 
ала все по-търсени.

Елитен футболен мениджмънт... или популярни аспекти на 
умението да управляваш в един съвременен корпоративен свят?

Това е рядка книга. През погледа на хората, които ръко-
водят едни от най-известните футболни клубове в света, става 
ясно как се преминава през предизвикателствата, как се моти-
вират отборите за постигането на забележителни успехи и как 
се преодолява незадоволителната игра. Това е безпрецедентно 
повдигане на завесата, за да бъде осъзната истинската роля на 
мениджъра.

Луис Джордан,
вицепрезидент и съдружник, „Делойт“



8 Мениджърът

Какво е необходимо, за да бъдеш добър лидер? Независимо 
дали става дума за бизнес, или за футбол – при всички слу-

чаи водачеството е важно качество, ако искаш да успееш. Има 
стотици книги по мениджмънт, които говорят за лидерството 
през абстрактни термини. Но едва ли има по-добър начин да уз-
наеш повече за истинските лидерски умения от директните сре-
щи и разговори с хора като сър Алекс Фъргюсън, Арсен Венгер 
и Жозе Моуриньо.

„Барклис“ работят в повече от 50 страни и са ангажирали 
над 150 000 човека персонал, така че подобно ефективно ръко-
водство в глобален бизнесмащаб е основа и гаранция за траен 
успех.

Ние сме спонсор в световен мащаб на Английската висша 
лига и водещ спонсор на Асоциацията на футболните мениджъри 
от 2001 насам, така че с удоволствие подкрепяме и тази книга.

Майк Карсън е имал възможността да разговаря и общува 
с едни от най-известните и успешните мениджъри във футбола, 
всеки от които има свое индивидуално разбиране на това какво 
означава лидерството и как се постигат най-добрите резултати 
с отбора. От книгата става ясно, че съществуват особености, 
които всички големи мениджъри споделят: страст към играта и 
стремеж към непрекъснато усъвършенстване.

Надявам се книгата да ви донесе не само полза, но и наслада.
Антъни Дженкинс,

изпълнителен директор на „Барклис Груп“
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През 1992 се раждат две големи футболни институции – Ан-
глийската висша лига и Асоциацията на футболните мени-

джъри. През следващите 22 години ние работихме усилено и 
полагахме необходимите грижи за нашите членове – настоящи и 
бивши мениджъри на 92 професионални футболни клуба в Ан-
глия – за да гарантираме тяхното благосъстояние и да предста-
вляваме техния колективен глас. Тези мениджъри притежават 
несметно богатство от познание и опит, натрупани в ръководе-
ните от тях хиляди мачове на най-високо равнище. През това 
време чрез работата на Асоциацията за поддръжката на нейните 
членове ние бавно и усърдно печелехме тяхното доверие, ува-
жение и респект. Безценен резултат от този процес е безпреце-
дентният достъп до техния личен свят.

От самото начало подготовката и развитието на нашите 
сегашни и бъдещи членове е отговорност, която сме поели и 
осъзнали много сериозно. В това отношение една от нашите 
главни цели е да проучваме прецизно и да откриваме онези ха-
рактеристики и особености, с които се отличава най-доброто 
професионално равнище. Нашите анализи и открития не оста-
вят никакво съмнение – качеството, което отделя най-добрите 
от останалите, е „водачеството“. Най-добрите мениджъри са 
пристрас тени към футбола, обладани и водени от лидерската 
потребност да ръководят и да успяват. Без изключение всички 
те споделят ясната представа накъде отиват; те знаят и разбират 
как да стигнат там; те имат ценната дарба да проникват в сър-
цата и умовете на тези, с които работят, и да ги убеждават да 
ги следват. Всички те притежават неутолима жажда за знание, 
стремеж към усъвършенстване и готовност за успешно адап-
тиране към промените на времето и към условията за работа. 
Освен това всички те великодушно и с готовност споделят зна-
нията си, за да бъдат полезни на онези, които правят първите си 
несигурни стъпки по хлъзгавия наклон на футболния менидж-
мънт. Тъкмо тази охота за споделяне позволява на Асоциацията 
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на футболните мениджъри методично да развива своя собстве-
на Образователна програма за лидери „Оцелей, победи, успей“, 
тъй като се стремим да осигурим за всички свои членове шанса 
да получат възможно най-добрия старт в своята кариера.

Затова сме изключително горди и за нас е удоволствие, че 
тази наша първа книга вдига летвата толкова високо. Мениджъ-
рите и бившите мениджъри, които имат принос в нейното съз-
даване, са натрупали огромен опит от 15 000 състезателни мача 
помежду си и с течение на времето са получили всички важни 
трофеи от национални, европейски или световни първенства. 
Техният успех се дължи и на осъзнатото обстоятелство, че фут-
болният мениджър трябва да бъде нещо повече от „мениджър“, 
а също и на способността им да съчетават чертите на лидера с 
патерналистката фигура на наставника и ролята на психолога 
във всекидневната работа. Това е комплексно занятие, още по-
впечатляващо заради това, че се извършва пред уникалния, без-
милостно критичен поглед на публиката, съпътстващ и следящ 
всяко тяхно движение. Сезон след сезон пред тях стои задачата 
да сбъднат очакванията и мечтите на милиони зрители – и те го 
правят.

Благодаря на всички, които великодушно дадоха своя при-
нос за появата на тази толкова специална книга, както и на Майк 
Карсън, чиито енергия и ентусиазъм са безгранични; надявам 
се да се насладите на написаното и на предложените уникални 
проникновения в иначе твърде личния подход на футболния ме-
ниджър, а също и на възможността да надникнете в това свято 
място, каквото е пространството на съблекалнята на професио-
налните футболисти.

юни 2013 г.
Хауърд Уилкинсън

Председател на Асоциацията на футболните мениджъри
www.leaguemanagers.com
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Предговор

Футболът като спорт и по-общо като индустрия е уникален – 
харесван от мнозина и зависещ от тяхната подкрепа, спо-

собен да генерира емоция. Играта е оставила у поколения наред 
необикновени и незабравими спомени, предлагайки им сюблим-
но майсторство и моменти на развихрени страсти. Породила е 
също така и болки и страдания; трагично е познала и човешки 
нещастия. По целия свят футболът разделя, но и събира хората 
от различни раси, националности и социално положение. Това 
е масов спорт – на управляващи и на трудещи се, на деца и на 
възрастни.

Във Великобритания хората, които имат задачата и приви-
легията да ръководят футбола, са най-вече мениджърите. Всъщ-
ност тяхната роля няма много общо с мениджмънта, а много 
повече с лидерството. Хората в ръководството на по-високите 
сфери на професионалния британски футбол, особено в светов-
ноизвестната Английска висша лига, са наистина необикнове-
ни. Тяхната работа е интензивна, индивидуална, специфична и 
отговорна – решаваща за успеха на техните отбори, за израст-
ването на клубовете им и за постигането на щастие за мнозина. 
Тя е и предмет на зорко наблюдение от страна на публиката – 
всяко тяхно действие, изявление, догадка или хипотеза – стават 
предмет на широко обсъждане и анализ във всевъзможни фору-
ми – по барове, офиси и интернет блогове, в програми на живо 
по телевизията и по радиото.

Моето намерение е книгата да се хареса на максимален 
брой хора, при това принадлежащи към различни лагери. В ня-
каква степен това е просто книга за всички футболни мениджъ-
ри – и за по-консервативните, и за по-амбициозните. В нея са 
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събрани мислите и опита на почти 30 души в апогея на тяхното 
развитие. От друга страна, книгата е насочена и към ръководи-
тели във всякакви области: бизнес, образование, управление, 
нестопанска дейност, изкуство – всеки контекст, в който едни 
личности ръководят други личности и екипи в техния стремеж 
към осмисляне на дейността им и към постигане на успех. Аз 
лично работя с лидерите в бизнеса, като им давам възможност 
да проявят целия си капацитет и знам, че те истински ще оценят 
полезността на тази книга. Не се твърди, че всеки мениджър 
знае отговорите на всички въпроси. Но при определени обстоя-
телства завладяващият език на лидерството проговаря и това 
ще бъде полезно на ръководители от всяка сфера и култура. 
Книгата е насочена и към футболните фенове – мъжете и жени-
те, които обожават тази игра и които, подобно на мен, искат да 
разберат как и защо тези хора правят това, което правят.

Тези мениджъри са обаятелни. Повечето от тях са лидери 
по природа. Един от тях коментира пред мен: „Имате трудна 
задача. Аз просто трябва да си гледам работата, а вие трябва да 
я обясните. Работя изцяло по интуиция.“ Това признание може 
да е направено от скромност, но в него има и значителна доза 
истина – и вероятно това обяснява защо книгата се харесва. Тя 
надниква в мислите, чувствата и действията на лидерите, които 
ръководят тази така драматична и претенциозна общност.

При писането се осланях най-вече на казаното от самите 
мениджъри, които имах достатъчно късмет да интервюирам. 
С напредването на работата се появиха и оформиха различни 
теми – във всеки един от случаите съм се стремил да ги развия, 
илюстрирам и да ги направя по-достъпни, така че да можем да 
се запознаем изцяло и отблизо с практичните и полезни начини 
на мислене и методи на действие на футболните мениджъри.

Намерението ми е бъдещите лидери да открият чрез тези 
страници своя собствен път и начин на работа, да приемат пре-
дизвикателствата и да търсят успеха в собствената си практика. 
Надявам се, че феновете ще се присъединят към мен в оцен-
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ката за това с каква сложна задача са се заели нашите често 
критикувани мениджъри. А за онези от вас, които са футболни 
мениджъри и треньори, книгата навярно ще бъде полезен опит 
и водещ пример как някои от великите лидери постигат успех.

Също така искам да отбележа прекрасната работа на Асо-
циацията на футболните мениджъри, която осигурява профе-
сионална закрила за своите членове и издига изкуството на 
футболното ръководство до съвършенство. Самият модел на 
ръководене на Асоциацията, който се появи по време на тази 
публикация, е перспективен и ценен. С развитието си той ще 
подпомага, надявам се, и бъдещите поколения.

Хоуп Пауъл, която тренира английския женски отбор от 15 
години и има огромен принос в спорта изобщо, помогна много 
за тази книга. Важен белег на стила във всички конкретни слу-
чаи, с изключение на Пауъл, е използването на местоименията 
за мъжки род „той“, „него“, „негов“. Това е така, защото книга-
та се фокусира почти изцяло върху опита на лидерите от Вис-
шата лига на ниво играчи и мениджъри – една предимно мъжка 
среда. Тази особеност на стила по никакъв начин не пропуска 
коментара за способностите на бързо растящия брой на жените 
лидери във футбола и във всички останали сфери.

И накрая, за мен беше удоволствие да работя с Асоциация-
та и със самите мениджъри по този проект. Вие бяхте така вели-
кодушни да отделите от времето си и да споделите мислите си; 
аз съм поразен от вашата скромност. Благодаря ви.
юни 2013 г.  Майк Карсън
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Глава първа

деЙствието

ГоляМаТа идея

Професионалният футбол е тежко изпитание. Общественост-
та следи зорко работата на мениджърите на двадесетте клуба 
от Английската висша лига, всекидневно хвали или обругава 
тяхното ръководство и всичко това е свързано с огромни пре-
дизвикателства. Едни от нас се надяват и си мислят, че могат да 
се справят и по-добре. Други се възхищават от големите пости-
жения и поглеждат със съчувствие към онези, които изглеждат 
губещи. Но в действителност ние зрителите имаме твърде бегла 
представа за пълния обхват на тяхната работа.

Ролята на лидера във футбола от Висшата лига е сложна и 
отговорна. Това, което си представяме, може да ни подведе, че 
работата му се свежда до купуване на играчи и селектиране на 
отбора. Но всъщност тя се отнася до създаването на условия за 
успех, като в същото време отговаря на множество очаквания, 
преодолява значителни препятствия, справя се с напрежението, 
оставайки винаги нащрек – все проблеми познати на лидерите 
във всички области на спорта и живота.

Около мениджърите се навъртат много хора, които пря-
ко или косвено им влияят – всички те имат желание да вземат 
участие в работата: собственици на клубове, фенове, публика, 
медии и играчите, разбира се, а напоследък и футболните аген-
ти. Този масиран, глобален и разнороден интерес към елитния 
професионален футбол е онова, което прави играта така важна. 
Но макар влиянието на тези различни фактори да е добре прие-
то и дори необходимо, те подлагат мениджърите на постоянно 
изпитание. Така че как се справят мениджърите?
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менидЖърът

Рой Ходжсън е футболен мениджър със значителна междуна-
родна репутация. Едва 20-годишен той е запален по треньор-
ската работа и е впечатлен от глобалния характер на футбола. 
След като започва работа в Швеция на 29-годишна възраст, той 
натрупва и разгръща широкоспектърен опит, предвождайки 16 
тима в осем страни за период от 37 години, сред които и четири 
национални отбора (на Швейцария, Обединените арабски емир-
ства, Финландия, а напоследък и на родната му Англия).

В Швеция той е признат за един от архитектите на национал-
ния стил на игра като човека, въвел ново мислене и постигнал го-
леми успехи през 12-те години, прекарани с „Халмщад“, „Йоре-
бру“ и „Малмьо“. В „Малмьо“ извежда клуба начело в местното 
първенство, където тотално доминира и до безпрецедентното 
постижение в европейски мащаб – в Шапионската лига той раз-
громява италианския шампион „Интер“. В Швейцария Ходжсън 
успява да превърне националите във фактор на световната сцена, 
с който всички трябва да се съобразяват. Под негово ръководство 
те достигат до финалите на Световното първенство за първи път 
от 28 години, до финалите на Европейското първенство през 1996 
и накрая, в апогея си – до трето място в световната ранглиста.

Оттам насетне ръководството на Рой Ходжсън се закалява 
в най-тежките клубни среди – в италианската Серия А с „Ин-
тер“ и в Английската висша лига с „Блекбърн Роувърс“, „Фу-
лъм“, „Ливърпул“ и „Уест Бромич Албиън“. От всички тях най-
силно влияние той оказва във „Фулъм“; присъединява се към 
отбора по средата на сезона в края на 2007, когато се бори за 
оцеляване във Висшата лига и успява да го спаси от изпадане 
още същия сезон, през следващата година го отвежда до клуб-
ния рекорд седмо място, а година след това – и до финала на 
Лига „Европа“, където междувременно побеждава „Ювентус“ 
и германските шампиони „Волфсбург“. В последния момент 
губят финала от „Атлетико Мадрид“. Неговите постижения с 
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„Фулъм“ през въпросния сезон му спечелват признанието на 
колегите мениджъри, когато е избран за Мениджър на годината 
от Асоциацията на футболните мениджъри. Досега с по-голям 
авторитет извън родината си отколкото в нея, през 2012 тре-
ньорските му умения и талант на ръководител получават бляс-
каво признание и той е избран за мениджър на Английския на-
ционален отбор, наследил го от Фабио Капело.

неговата философия

Ходжсън е дълбокомислен и съсредоточен лидер, който борави 
с прости и ясни изречения: „Мениджърът е назначен да тренира 
футболния отбор. Това трябва да бъде неговият основен фокус. 
Така че аз се концентрирам до голяма степен върху отбора – за 
да съм сигурен, че те са подготвени за предстоящото предизви-
кателство. След това идват другите. Собственикът ме е наел, а 
феновете са хората, чиито интерес към играта дава работа на 
мен и играчите ми. Никога не трябва да забравяме това, но не 
можете да работите за феновете и дори за президента на клуба. 
Единственият начин, по който можете да удовлетворите и двете 
групи, е да си вършите работата добре и да печелите победи.“ 
Просто правило – най-напред отборът, а после последователно 
всеки друг, който наистина се интересува от него.

Но този елегантен подход крие ред трудности. Какви са ре-
алностите на живота в тази твърде динамична среда? Как ус-
пешните мениджъри – Ходжсън и другите – практически нави-
гират през такава минирана територия?

много участници

В бизнеса те се наричат стейкхолдъри. Във футбола можем да 
ги наричаме заинтересовани страни. Както и да ги наричаме 
обаче, те винаги присъстват – от началото на съществуването 
на играта винаги е имало хора извън терена с мнение.


