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СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – НОВИЯТ ИНСТРУМЕНТ ПРИ НАБИРАНЕТО И 
ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ 

Мария Димитрова 

SOCIAL MEDIA – THE NEW TOOL IN THE PERSONELL RECRUITMENT AND 
SELECTION PROCESS 

Mariya Dimitrova 

Abstract: The proper creation and management of the human force is key process in the dynamic environment of the 
global economy, where companies are developing in different sectors and especially in real estate business. Any organization 
that wants to achieve its goals and to follows the set up tasks, it must pay the necessary attention and resources to the unique 
component of its structure – the employees and their proper recruitment as the choice of the right team is the first step to 
success. The purpose of this process is to provide the company with the necessary knowledgeable staff with proper skills and 
qualities and to ensure the movement of personnel to the organization and hired people whose abilities and capabilities meet 
the requirements of the workplaces. The modernization of company processes is a competitive advantage as a result of which 
the standard sources of candidates for vacant job positions, the main methods of assessing the received applications such as 
interviews and tests, retain their importance and their place in the process of forming human resources, but to them the 
"giant" that has entered our everyday life, and only recently in our professional life – social networks – is also joining. As a 
source of candidates and a tool during staff selection, they are turning into the future in the formation of one of the most 
important assets of the company – human resources. 

Key words: social media, human resources, human resource management, recruitment, selection 

Въведение 
Проблемите с нарастващата конкуренция и 

респективно затрудненото котиране на съвре-
менните фирми, водят до необходимост от гъв-
кавост, динамичност, бърза реакция и адаптив-
ност към обкръжаващата среда. В настоящите 
условия на динамична и бързо развиваща се сре-
да, както в житейски, така и в бизнес план, на-
раства нуждата от управление на най-ценния 
бизнес ресурс – човешкия, единственият, който 
не може да бъде копиран от конкуренцията. Ос-
новна дейност на този управленски процес е 
формирането на този ресурс. Бързоразвиващите 
се технологии притискат всеки ден работодате-
лите да са актуални на пазара на труда, за да 
предизвикват и поддържат интереса на правил-
ната група кандидати за свободните си работни 
позиции. Все по-често работодателите усещат 
липса на достатъчно кандидати, които да отгова-
рят на изискванията им при обявяването на сво-
бодна или нова работна позиция. Все по-трудно е 
да се намерят квалифицирани и мотивирани кад-
ри, подходящи за екипите им. Неизменно с това 
нараства необходимостта от откриване на нови 
начини за привличане на такива кандидати. 

През последното десетилетие в онлайн прост-
ранството се появиха сайтове, които позволяват 

на своите потребители да споделят с останалите, 
както лична информация за себе си, своите инте-
реси и преживявания, така и информация, свър-
зана с тяхното кариерно развитие, опит, знания и 
умения. Така, към добре познатите източници на 
кандидати се добави един нов източник, който 
дава възможност за избор на повече подходящи 
кандидати – социалните мрежи. Настоящата ста-
тия цели да изясни същността на този нов инст-
румент при набирането на персонала, да разгледа 
различните видове социални мрежи, които съ-
ществуват в онлайн пространството, различните 
потребители и аспектите на ползването им, както 
и възможностите за приложението на социалните 
мрежи при набирането и подбора на персонал. 

1. Същност на социалните мрежи 
Социалните мрежи се раждат от комбинация-

та между интернет-базирани инструменти 
(„мрежовата” част от понятието) и възможността 
на потребителите да споделят и дискутират да-
дена информация („социалната” част от понятие-
то) (Torres, 2011). Тези потребители са елементи 
на системата, които, свързани помежду си, я съз-
дават и поддържат. Възможността да се комен-
тира свободно, да се дават или четат мнения по 
различни въпроси, е разширила до такава степен 
границите на социалните мрежи, че те обхванаха 
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не само личния ни живот, а и професионалния. 
Друг важен елемент на социалната мрежа е 

информацията. Тя може да бъде лична или обща, 
в зависимост от сайта. Основни характеристики, 
които различават социалните мрежи от остана-
лите сайтове в интернет пространството, са: 

− публични (или частично публични) профи-
ли на потребителите в онлайн пространството; 

− създаване на „връзки” между потребители 
(семейство, приятели, колеги, съмишленици по 
дадени теми и др.); 

− многообразна информация от различни ас-
пекти. 

Предвид същността и характеристиките на 
социалните мрежи, можем да заключим, че тук 
поверителността е минимална. Gobe (2010), ци-
тиран от Torres (2011, стр. 32) пише в своя труд: 
„Най-големият парадокс е, че интернет е място, 
където „свобода” означава всяка минута да по-
казваш на света какво правиш. Като доброволно 
премахнахме и последните стени на нашата неп-
рикосновеност, ние се превърнахме в достъпно 
пано за нашите приятели и хората, на които вяр-
ваме”. В днешните условия на активност в соци-
алните мрежи, техните потребители водят отво-
рен и прозрачен за околните живот, споделяйки 
често почти всякакви подробности – какво вече-
рят, къде са на почивка, кои са членовете на се-
мейството и др. Все по-малко информация остава 
скрита, заради нарастващото й количество, спо-
деляно всеки ден от различните потребители. 

2. Видове социални мрежи 
Съществуват различни видове социални мре-

жи, познати на потребителите. Те се различават 
по своите функции, възможностите, които пре-
доставят, информацията, която се публикува и 
обсъжда в тях, тяхното съдържание и др. 
Fulkerson, цитирана от Torres (2011, стр. 4), 
описва видовете социални мрежи, като ги квали-
фицира в следните групи: 

− блогове – сайтове, които съдържат лична 
или корпоративни информация и мнения по оп-
ределена тематика. Когато говорим за лични 
блогове те могат да бъдат на разнообразни теми, 
например мода, готварство, пътувания и др. 
Корпоративните блогове от своя страна обикно-
вено са свързани с дейността на компанията и се 
поддържат от служители на компанията или от 
специализирани за това фирми; 

− сайтове с цел социализация – сайтове, фоку-
сирани върху изграждане на връзка между хората, 

потребители на съответната страница. Пример за 
такъв сайт е Facebook.com; 

− новинарски сайтове – тези сайтове получа-
ват и разпространяват новинарски истории на 
свои потребители; 

− сайтове за споделяне на картинки – сайтове, 
които позволяват качването на различни картин-
ки и предоставят възможността те да бъдат ко-
ментирани и сваляни. Пример за такъв сайт е 
Flickr.com; 

− сайтове за споделяне на видеа – сайтове, 
които позволяват качването на различни видове 
видеа и предоставят възможността те да бъдат 
коментирани. Най-популярен пример за такъв 
сайт e YouTube.com; 

− сайтове-търсачки – сайтове, в които потре-
бителите могат да си набавят информация от 
почти всякакво естество. Най-популярен пример 
за такъв сайт е Google.com; 

− професионални, кариерно ориентирани сай-
тове – сайтове, които събират „визитката” на 
своите потребители или виртуалната им автоби-
ография. Те дават възможност на своите потре-
бители да препоръчват връзки между други пот-
ребители, да споделят информация относно по-
лезни бизнес събития, да публикуват свои резю-
мета и др. Най-популярен сред този вид сайтове 
е LinkedIn.com; 

− сайтове, базирани на съдържанието – сайто-
ве, които целят да събират енциклопедична ин-
формация. Популярен пример за такъв тип сайт е 
Wikipedia.org; 

− продуктови сайтове – търговски сайтове, в 
които различни видове продукти могат да бъдат 
купувани и продавани. Тези сайтове не само 
предоставят възможност за покупко-продажба на 
артикули, но и са платформа за споделяне на 
мнения и оценки относно продуктите и относно 
предоставяната услуга. Те могат да са специали-
зирани или събиращи разнообразни видове сто-
ки, като например Amazon.com и eBay.com; 

− сайтове, целящи съветване – тези сайтове имат 
подобен на продуктовите сайтове характер, но при 
тях основното е споделянето на впечатления и съве-
ти. Пример за такъв сайт е TripAdvisor.com; 

− social email сайтове – тези сайтове позволя-
ват потребителите на един и същи имейл-акаунт 
да споделят информация помежду си. Пример за 
такъв тип социална мрежа са потребителите на 
Gmail-акаунти, които са и потребители на 
Google+, в който сайт са създадени различни 
„общности” според потребностите и интересите 
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на техните членове; 
− регионални сайтове – сайтове, които са фоку-

сирани към определен географски регион. В тях 
потребителите могат да открият информация за 
конкретен географски регион или град, мнения на 
вече посетили го хора, забележителности и др. 
Пример за такъв сайт е Burgas.net; 

− Q&A сайтове (б. а. Q&A произлиза от 
Questions & Answers, което преведено от английски 
език, означава „Въпроси и отговори”) – сайтове, 
които дават възможност на своите потребители да 
задават всякакви въпроси, както и да отговарят на 
вече зададени такива; 

− сайтове с конкретна насоченост, например сай-
тове за запознанства, сайтове на випускници и др.; 

− сайтове на конкретна тематика, например 
технологии, политика, медицина и др.; 

− сайтове за измервания – основната цел на тези 
сайтове е да измерват качеството на съдържаната в 
интернет информация и да спомагат за повишава-
нето на това качество; 

− сайтове за споделяне на презентации, нап-
равени от техните потребители; 

− сайтове, които обединяват коментиращи в 
едни и същи сайтове потребители; 

− блог-общности – сайтове, чиито потребители 
са блогъри. Целта им е насърчаване на комуника-
цията между тях, обмяна на опит, стимулиране на 
регулярното публикуване на постове и др.; 

− social bookmarking сайтове – сайтове, които да-
ват възможност на своите потребители да споделят и 
организират своите „отметки” на определени сайто-
ве, както и да търсят такива в уеб-пространството; 

− подкаст сайтове – това са сайтове, които 
свързват говорещи онлайн по дадена тема с тех-
ните слушатели; 

− други. 
Многообразието от видовете сайтове само до-

казва необятните възможности, които социални-
те мрежи предоставят на своите потребители. 
Една част от изброените групи сайтове не са на-
ложени сред българските потребители, но нес-
пирно развиващите се и модернизирани възмож-
ности, които предоставя интернет, са предпос-
тавка за присъединяването на нови потребители. 

3. Социалните мрежи и човекът 
Потребността от възникването на социалните 

мрежи е обусловена от нуждите на хората, а ус-
пехът им се дължи на големия брой инструменти 
насочени към крайните потребители. Те могат да 
предлагат, както снимки, видеа, контакти, пуб-

ликации, така и чрез своите платформи – взаи-
моотношения, разбиране, забавления. Разнообра-
зието от услуги и възможности е привлякло мно-
гобройни потребители през последното десети-
летие и продължава да привлича всеки ден. 

Най-популярните социални мрежи към момен-
та са Facebook, Twitter и LinkedIn. Въпреки че ос-
новната им функция е една и съща, те се различа-
ват значително по своите съдържание, формат и 
публика. Това не означава, че не съществуват 
потребители, които използват повече от една со-
циална мрежа. Информацията и услугите, които 
предоставя един сайт, са водещите признаци, по 
които един потребител ги избира. Например 
Facebook и Twitter са повече с цел забавление и 
комуникация с близки хора, а LinkedIn е фокуси-
ран върху бизнеса и професионалните профили на 
потребителите – какъв професионален опит имат, 
техните постижения, степента на образование, 
квалификации, които притежават и др. 

С навлизането на социалните мрежи в личния 
живот на всеки, те оказват силно влияние, което 
често не е осъзнато. Като пример може да бъде по-
сочена видимата промяна в начина, по който хора-
та комуникират помежду си. Те измениха начина, 
по който пазаруваме, общуваме, учим, забавляваме 
се, начинът, по който взимаме решения. 

Torres (2011) говори и за влиянието на социал-
ните мрежи върху масмедиите. Намалява се ефекта 
на въздействие при кампаниите (телевизия, радио 
или във вестници/списания) върху потребителите, 
тъй като дават възможност на потребителя да се-
лектира посланията, които да достигат до него, 
както и сам да създава такива. Това изгражда една 
двупосочна връзка между клиента и марката. Со-
циалните мрежи дават възможност на фирмите да 
влияят на крайния потребител, но чрез тях той де-
финира пред тях своите желания, потребности и 
мнение. Силата на това мнение все повече се забе-
лязва и усеща от бизнеса. Често срещана практика 
е потенциалният клиент да провери мненията на 
клиенти преди покупката на стока или услуга. По-
ложителните коментари биха го стимулирали към 
покупка, но обратното също е възможно – дори ед-
но отрицателно мнение от предишен потребител на 
стоката или услугата, която се предлага, може да 
обърне мнението на потенциалния такъв и да го 
откаже от покупката. 

Лоша рецензия за служител на фирмата, не за 
продукта или услугата, също може да има същи-
ят ефект, и то на значително по-глобално ниво. 
Например, коментар на клиент относно лошото 
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отношение на конкретен брокер от агенция за 
недвижими имоти може да откаже потенциален 
наемател или купувач да се обърне към услугите, 
които предлага агенцията. Отрицателен имидж 
не се създава само на продукта, предлаган от 
фирмата, а на фирмата като цяло. 

Силата на мнението, силата на коментарите в 
социалните мрежи, принудиха фирмите да са по-
открити в комуникацията със своите клиенти, да 
бъдат прозрачни в дейността си, да намалят дис-
танцията с крайния потребител до минимум. В 
противен случай, рискът който стои пред тях е да 
загубят клиент и бизнес възможност, от която ще 
се възползват конкурентите, които са по-честни в 
отношенията с клиентите. Въпреки че социалните 
медии представляват предизвикателство за повече-
то фирми, те предоставят и много възможности за 
тези от тях, които посегнат към предоставените им 
средства. Част от тези възможности са разгледани в 
следващите раздели на статията. 

Съществуват различни причини за използва-
нето на социални мрежи от потребителите. 
Wеidner, O`Brien и Wynne (2016, стр. 82) обоб-
щават резултатите от няколко изследвания по 
темата. Правени са няколко опита да се даде 
обяснение на желанието на потребителите да из-
ползват социалните мрежи. Необходимостта от 
насърчаване или желанието за изграждане на 
лична връзка с конкретни хора са част от причи-
ните. Най-често срещаната причина е забавлени-
ето. По-голямата част от изброените по-горе 
групи сайтове, предоставят именно възможност-
та за забавление, разтуха или запълване на сво-
бодно време. Често ползването им е по навик. 
Възможността да срещнеш партньор в социални-
те мрежи, и то не само в специализираните за то-
ва сайтове, подтиква част от потребителите да си 
направят профил в мрежата. 

Друго цитирано изследване посочва, че съ-
ществуват две психологически причини за упот-
ребата на такъв тип сайтове, каквито са социал-
ните мрежи, а именно: 

− необходимостта да принадлежат към общност; 
− необходимостта да се презентират пред дру-

гите потребители. 
Изследване посочва, че публикуването на лична 

информация във Facebook-профила спомага за по-
качване самочувствието на потребителя. Принад-
лежността към дадена общност също го кара да се 
чувства по-добре. 

Авторите анализират и изследване, което по-
сочва най-често срещаните причини за ползване-

то на социални мрежи от потребителя, като най-
популярни сред тях са: 

− среща с нови хора и създаване на нови при-
ятели; 

− контактуване с приятели, познати и колеги; 
− необходимост от социализация; 
− достъпност до информация на разнообразни 

теми. 
По-рядко срещани причини са: 
− дебатиране и дискутиране на различни теми 

с други потребители; 
− изпращане на съобщения; 
− запълване на свободно време; 
− забавление; 
− разглеждане на профили на други потреби-

тели в мрежата; 
− поддържане на контакт с членове на се-

мейството. 
Класифицирането на тези потребности води 

до обобщаване на следните основни причини за 
ползване на социалните мрежи от потребителите: 

− социализация; 
− забавление; 
− самореклама; 
− информираност. 
Говорейки за разнообразието от причини да се 

създават профили в социалните мрежи, трябва да 
се има предвид, че различните типове сайтове за-
доволяват различни потребности у потребителите. 

Гореизброените причини обясняват поведени-
ето и желанията на по-голямата част от потреби-
тели на сайтове от типа на Facebook и Twitter. 
Сайтове, като LinkedIn, се използват с цел про-
фесионално консултиране, което не означава, че 
Facebook и Twitter или подобни на тях сайтове, 
не могат да имат същото приложение. Напротив, 
целта на тази статия е да разгледа възможности-
те, които социалните мрежи предлагат именно от 
тази гледна точка. 

От посочените изследвания може да се напра-
ви заключение, че хората ползват социалните 
мрежи по различни начини и с различни цели. От 
бизнес гледна точка, фирма, която присъства в 
социалните мрежи, трябва да вземе под внима-
ние различните потребности на потребителите. В 
зависимост от целите, поради които компанията 
прибягва към социалните мрежи, нейното пове-
дение и послание трябва да бъдат различни. 

Друг фактор, който трябва да се има предвид 
при изграждането на фирмената стратегия относ-
но социалните мрежи, е, че съществуват и разли-
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чен вид потребители. Трябва да се има предвид, 
че въпреки близките функции на социалните 
мрежи, всеки човек ги ползва по различен начин. 

Съвкупността от изследвания посочват въз-
можността за класифицирането на различните 
видове потребители в разнообразни групи. Изс-
ледване на Brandtzaeg и Heim, цитирани в „Social 
media in employee selection and recruitment” (2016, 
стр. 81), класифицира потребителите на социал-
ни мрежи в пет основни групи: 

− непостоянни потребителни – потребители, 
които рядко посещават социалните мрежи и не 
споделят в тях почти никаква информация; 

− скрити потребители – потребители, които 
често посещават социалните мрежи, но рядко са 
активни в тях; 

− комуникативни потребители – потребители, 
които често посещават социалните мрежи и ги 
ползват с цел приятна комуникация с други хора; 

− дебатиращи потребители – потребители, 
които също често посещават социалните мрежи, 
но по-често с цел коментиране, дебатиране и са-
мореклама, а не с цел комуникация и връзка с 
другите потребители; 

− активни потребители – потребители, които 
посещават социалните мрежи често по разнооб-
разни причини и са дейни на всякакви нива. 

Предвид, че изследването е на база информаци-
ята, публикувана в профилите на потребителите в 
различни сайтове, данните относно групите на не-
постоянните и на скритите потребители са доста 
спорни, тъй като за тях е характерно да публикуват 
малко или никаква информация в мрежата. 

Разгледани са и няколко изследвания относно 
често срещани черти на характера на потребители 
на социалните мрежи в сравнение с хора, които не 
са активни в тях. Потребителите им се отличават 
със значително по-засилени екстровертност, висока 
самооценка, откритост и нарцисизъм. 

4. Социалните мрежи и фирмата 
Поради специфичната среда, която създават 

социалните мрежи, те промениха границата 
между личния и публичния живот. Този тип сай-
тове не повлияха само на индивидуалните ни ак-
тивности, навлязоха и в живота на организации-
те, които търсят нови и иновативни начини да 
ползват този силен инструмент с всичките му 
възможности. Съществува обаче рискът поради 
това, че повечето индивидуални потребители на 
социалните мрежи ги считат за място, където мо-
гат да споделят лична информация. Използване-

то на тази информация от бизнеса може да бъде 
счетено като навлизане в личното пространство и 
да предизвика отрицателен ефект. Но както беше 
споменато по-горе, публикуваната в Интернет 
информация се превръща в публична. Въпреки 
предоставяната от някои сайтове възможност да 
се изтрива лична информация по желание на 
потребителя, съществуват доста примери, при 
които сайтовете отказват. 

Социалните мрежи предоставят необятни 
възможности за фирмите, например възможност-
та за постоянен контакт с персонала и потенци-
ални нови служители, таргетирана реклама, по-
добряване на съвместната работа между клиент и 
фирма и повишаване на прозрачността – качест-
во, което все повече служители търсят в потен-
циалния си нов работодател. 

Интернет се превърна в неизчерпаем източник 
на възможности, както за хората, които активно 
търсят свободни позиции, така и за работодателите, 
които използват различни методи за набиране на 
най-подходящите кандидати за своите работни мес-
та. Публикуването на обяви в сайтове, специализи-
рани в предлагането на възможности за постъпване 
на работа, вече не са единственото място за онлайн 
набиране на кандидати. С милионите си потребите-
ли социалните мрежи се превърнаха в потенциален 
източник, който работодателите могат да ползват 
при активното търсене на потенциален персонал за 
своите предприятия. Предвид необходимостта да се 
заплаща публикуването на обява за свободна ра-
ботна позиция в специализираните за това сайтове, 
често фирмите се обръщат към другите източници, 
тъй като разходът при тях е нулев. Социалните 
мрежи могат да бъдат използвани в различни ас-
пекти от формирането на персонала в една фирма – 
търсене и намиране на потенциални кандидати, 
проверка на кандидатите, публикуване на текущи 
свободни работни позиции и др. 

Те могат да бъдат използвани не само в област-
та на управлението на човешките ресурси, но и в 
други аспекти от дейността на компанията – рек-
лама, проучвания, търговия, комуникации и др. 
Една от най-големите социални мрежи – Facebook 
– се превърна в платформа, която позволява на 
фирмите да се презентират. Работодателите полз-
ват своите профили за различни активности: 

− повишаване на познаваемостта на компани-
ята сред потребителите; 

− разпространяване на информация и новини 
за своите продукти и услуги; 

− споделяне на информация относно инова-
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ции и успехи, които е постигнала фирмата; 
− дават възможност на потребителите да се 

докоснат до културата на фирмата и нейната ра-
ботна среда чрез снимки, видеа, коментари от 
настоящи служители и др.; 

− създаване на общност от настоящи и потен-
циални клиенти и инвеститори. 

Полезна функция на социалните мрежи, гово-
рейки за сектора на недвижимата собственост, е 
възможността за комуникация с настоящи и по-
тенциални клиенти. Чрез профилите си в соци-
алните мрежи, фирмите могат да предоставят 
следната информация на хората, посетили тяхна-
та страница в някоя от социалните мрежи: 

− презентиране на текущи предложения за 
имоти, които се отдават под наем или се прода-
ват от определена агенция за недвижими имоти; 

− настоящи и бъдещи проекти за строителст-
во на имоти; 

− предстоящи фирмени събития; 
− актуална информация относно пазара на 

недвижими имоти; 
− полезна информация за потребителите – 

примерни проекти за интериорни решения за до-
ма и офиса, любопитни факти и др. 

В днешните условия на конкуренция и модер-
низация, притежаването на фирмен профил в соци-
алните мрежи изпраща информация към потреби-
телите, че компанията е прогресираща и актуална в 
новите технологии и интернет възможности. 

Twitter също може да бъде използван като 
платформа за обявяване на свободни работни по-
зиции в компанията. При тази социална мрежа 
има ограничение в големината на публикуваната 
обява, затова може да се публикува линк, през 
който да се получи повече информация и канди-
датства, или само да се загатне за предстоящи 
възможности с цел поддържане на интереса у 
потребителите. 

Най-подходяща за целите на набирането на 
кандидати и подбора на персонал е платформата 
на LinkedIn, която е специализирана за целите 
именно на тези процеси от управлението на чо-
вешките ресурси. В тази социална мрежа се ре-
гистрират специалисти в различни области. Мо-
же да бъде ползвана, както за обявяването на 
свободна или нова работна позиция, така и за 
таргетирането на кандидати, които отговарят на 
изискванията за длъжността. Там потребителите 
предоставят информация за своя професионален 
опит, образование, качества и др. Предоставена е 
и възможност за контакт с определени потреби-

тел, който се счита, че е подходящ за работна по-
зиция във фирмата. Трябва да се има предвид, че 
не всички потребители на LinkedIn, са в процес 
на търсене на работа. 

Както и при индивидуалните потребители, така 
и при фирмите причините за ползването на соци-
ални мрежи е разнообразни. Многобройните 
средства, които се предоставят, дават възможност 
компании да ги употребяват в различни аспекти 
на своята дейност. Това може да доведе до поло-
жителни и отрицателни резултати. Wеidner, 
O`Brien и Wynne (2016, стр. 88) обобщават резул-
татите от няколко изследвания относно отражени-
ето върху човешките ресурси от ползването на 
социални мрежи по време на работа. Положител-
ното влияние може да има в следните аспекти: 

− лична удовлетвореност на служителите – 
следейки страницата на своя работодател, те мо-
гат да получават важна за тях информация; 

− отдаденост на служителите към фирмата и 
нейната мисия; 

− служители, които ползват социални мрежи в 
работно време, са по-удовлетворени от работата си; 

− повишена продуктивност на служителите – 
често социалните мрежи се ползват за проучване 
на конкуренти, комуникация с клиенти и други 
служители на фирмата, набиране на информация, 
подпомагаща дейността; 

− повишаване креативността на служител, ко-
ето може да повлия върху иновативните процеси 
във фирмата; 

− скъсяване на дистанцията между служители 
от различни нива на фирмената йерархия; 

− подобряване имиджа на фирмата като рабо-
тодател. 

Проучванията показват, че отрицателните ас-
пекти от ползването на социалните мрежи на ра-
ботното място, са като положителните, но в об-
ратна посока. Многото налична информация мо-
же да е в плюс на дейността на фирмата, но пре-
калено многото информация може да се превър-
не в товар за служителите. Големите количества 
са трудни за обработване и често могат да дове-
дат до объркване. Техническото натоварване при 
постоянно ползване на интернет също може да 
доведе до намаляване на продуктивността на 
един служител. Цитирано проучване посочва 
също, че постоянното ползване на социални 
мрежи може да доведе и до размиване на грани-
ците между личния и професионалния живот, 
което от своя страна да доведе до конфликти и на 
двете места. Резултати могат да бъдат и занижа-
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ване ефективността на изпълнението на поставе-
ните задачи, повишаване на стреса и неудовлет-
вореност. Върху комуникацията също може да 
има отрицателно отражение, ако тя основно ми-
нава през социалните мрежи, тъй като така се гу-
би ефектът от личния контакт. 

Много фирми не бяха подготвени за бързото 
повишаването на силата и влиянието на социал-
ните мрежи. Въпреки че много от тях побързаха 
да се присъединят към този тип сайтове, за да се 
възползват максимално от възможностите, които 
те им предоставят, и да приемат предизвикателс-
твото, голяма част от фирмите все още не осъз-
нават пълният потенциал на социалните мрежи. 

Най-често срещаните причини фирма да не е 
създала свой профил в някоя от социалните мре-
жи са липсата на достатъчно технологична гра-
мотност и страхът от непознатото. 

5. Приложение на социалните мрежи при 
формирането на персонал 
Намирането на подходящи и достатъчно ква-

лифицирани кадри се превръща във все по-
голямо предизвикателство за българските рабо-
тодатели. Това не е нова тенденция, а глобален 
проблем, който е видим от годишното изследва-
не на Manpower Group (2016): 

 

 
Фиг. 1 Процент на работодателите, имащи затруднения при запълване на работни места, 2016 г. 

В изследването са взели участие над 42 000 
работодатели от цял свят. Както е видно от Фи-
гура 1, средното равнище в процентно измерение 
на работодателите, имащи проблем да запълнят 
свободна или новооткрита работна позиция, е 
40%. Анкетираните работодатели са от 43 дър-
жави, като в 20 от тях равнището е над средното 
световно ниво, включително в България. 

През последните години процентът на рабо-
тодателите, които са в затруднение при открива-
нето на квалифициран персонал, търсещ работа, 
се покачва с по 2% всяка година, както е видно 
на Фигура 2. 

 
Фиг. 2 Процент на работодателите 

(средно за света), имащи затруднения 
при запълване на работни места, 2014-2016 г. 
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Фиг. 3 Процент на работодателите в България, 
имащи затруднения при запълване на работни 

места, 2014-2016 г 

На Фигура 3 са посочени измененията по съ-
щия показател в България. Въпреки че в световен 
мащаб покачването е само с по 2% на година, в 
България изменението е по-голямо. През 2014 г. 
44% от анкетираните български работодатели да 
съобщили, че имат проблем при запълването на 
свободни работни позиции. С 6% повече са рабо-
тодателите със същия проблем през 2015 г. Ни-
вата, достигнати през 2016 г., са много по високи 
– 62%. И ако през първите две разглеждани го-
дини България е съответно на 16 и 12 място, през 
2016 г. е на 6 място сред разгледаните държави 

В годишните изследвания на Manpower Group 
един от показателите, който винаги се изследва, са 
проблемните за запълване длъжности. В първите 
позиции винаги се отбелязва недостигът на служи-
тели с компетенции в търговията. В агенциите за 
недвижими имоти, това са качества, които са необ-
ходими за успеха на компанията. Добрият търговец 
трябва да има подход към клиента, да пази, както 
интереса на клиента си, така и на фирмата, за която 
работи, и да познава пазара. Това са само част от 
качествата, които трябва да притежава успешния 
брокер на недвижими имоти. 

35% от работодателите, участвали в проучва-
нето, са посочили като причина за невъзмож-
ността да запълнят свободните си работни пози-
ции липсата на кандидати. Това е и най-често 
посочваната причина за проблема. Намирането 
на алтернативни източници е от съществена 
важност за решаването му. 

Поради многообразието на видовете социални 
мрежи и услугите, които те предлагат на своите 
потребители, този тип сайтове могат да участват 

в процеси от управлението на човешките ресурси 
Ако фирмата имплементира правилно този нов 
инструмент в текущата си стратегия по управле-
ние на човешките ресурси, той може да бъде 
ползван в различните области – при набирането 
на подходящи кандидати, при тяхното привлича-
не и задържане, по време на подбора на най-
квалифицираните сред тях, по време на работата 
им във фирмата и когато те напуснат. Например, 
сайтът LinkedIn.com предлага услугата създаване 
на „алумни-общности”, в които могат да члену-
ват бивши служители на компаниите. Това дава 
възможност на ръководството при всяка необхо-
димост да се свърже със свои предишни служи-
тели и работници. 

Сходните функции на част от сайтовете позво-
ляват различни социални мрежи да бъдат използ-
вани в един и същи етап от управлението на чо-
вешките ресурси. Те могат да бъдат много по-
ефективни при комбинирано ползване, предвид че 
потребителите на сайтове са различни. Това не 
отхвърля твърдението, че една част от потребите-
лите ползват повече от една социални мрежи, 
напротив, но при комбинираното ползване със си-
гурност ще бъде достигната по-голяма публика. 

Най-често организациите използват социални-
те мрежи, за да скъсят дистанцията между своите 
служители и настоящите и потенциални клиенти. 
Това може да спомогне и за усъвършенстване на 
вътрешните бизнес процеси. Възможността да ги 
използват като източник на потенциални кандида-
ти е функция, с която част от работодателите те-
първа се запознават. От една страна там могат да 
бъдат открити кандидатите, като част от изисква-
нията към тях могат да бъдат проверени, от друга 
– чрез социалните мрежи фирмите могат да рабо-
тят върху имиджа си на работодател. В страници-
те си те могат да публикуват снимки от фирмени 
събития, да информират потребителите за инова-
ции в работната среда, да привличат кандидати 
като презентират атрактивно свободни или нови 
работни позиции. Фирмата може да се обърне към 
своите потребители с апел да споделят тази ин-
формация и на своите страници. По този начин 
кръгът от хора, до които ще достигне информаци-
ята, може да се разшири. 

Най-подходящ за целите сайт е LinkedIn. Ра-
ботодателите влизат, за да търсят кандидати, ка-
то платформата дава възможност за контакт с тях 
с цел придобиване на общи впечатления за кан-
дидата. Могат да бъдат провеждани и акции по 
набелязване на потенциални кандидати, за пози-
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ции, които все още не са свободни, или при об-
съждане на възможност да бъде разкрита нова за 
фирмата работна позиция. Сайтът позволява и 
публикуване на свободни работни позиции. 
Facebook е ползван по-скоро за изграждане на 
имиджа на фирмата като работодател. Също така 
дава възможност да бъде разпространена инфор-
мация за свободни работни позиции. Със същите 
две функции може да се ползва и Twitter. Недос-
татък на тази платформа е, че съобщенията, кои-
то могат да бъдат публикувани, имат ограниче-
ние в обема, което не присъства като изискване 
при другите две социални мрежи. 

Преди да се предприеме крачката за ползва-
нето на социална мрежа във формирането на чо-
вешките ресурси, фирмата трябва да проучи въз-
можностите, границите и ограниченията на сай-
та, начините за търсене на кандидати и пътищата 
за комуникация с тях. Наблюденията върху кон-
куренти, които вече са усвоили този инструмент, 
не винаги ще помогнат на организацията да из-
готви правилна стратегия за ползването на соци-
алните мрежи. Първата стъпка е да се определят 
целите и резултатите, които трябва да бъдат пос-
тигнати, като същите трябва да бъдат обвързани 
и с целите на организацията. Трябва да бъде оп-
ределена целева група, която в различните ситу-
ации също може да се изменя. Всяка социална 
мрежа има своите специфики, съответно служи-
телят или служителите, които ще отговарят за 
набирането и подбора през социалните мрежи, 
трябва да ги познават добре, за да бъдат те ефек-
тивно използвани. 

Преди да се пристъпи към имплементирането 
им в стратегията за формиране на човешките ре-
сурси, трябва да бъдат разучени основните им 
функции, за да бъдат прилагани правилно и це-
лесъобразно при необходимост. Ще бъдат разг-
ледани трите най-ползвани социални мрежи, за 
да бъдат поставени основни познания. 

Най-голямата и често ползвана социална 
мрежа е Facebook. Тя представлява платформа, в 
която потребителите могат да създават свои лич-
ни профили, да споделят със своите приятели, 
познати, колеги и семейство текстове, снимки, 
видеа и интернет сайтове, да се свързват и кому-
никират с други хора и да коментират или реаги-
рат на публикуваното от други потребители в 
мрежата. В зависимост от настройките, които се 
правят на профила, информацията може да е 
публична или достъпна само за определен кръг 
от хора по преценка на потребителя. Фирмените 

страници във Facebook са на принципа на инди-
видуалните профили. В случая също има въз-
можност за ограничаване на достъпността до 
страницата, но фирмите избягват тази функция, 
тъй като основната идея на фирмените профили е 
да достигнат до възможно най-голям кръг от хо-
ра, таргетирани като значими за постигане цели-
те на компанията. 

Социалната мрежа Twitter също позволява на 
своите потребители да публикуват снимки и съ-
общения, които могат да бъдат текстове и/или 
линкове. Има ограничение в разбера на тези съ-
общения – 140 символа. Информацията е достъп-
на за всички, дори и за хората, които не са потре-
бители на мрежата. Фирмите най-често използват 
този сайт, за да държат информирани интересу-
ващите се за случващото се във фирмата, нейните 
проекти, свободни работни позиции и др. 

LinkedIn е единствената професионална и тяс-
но специализирана социална мрежа сред разгле-
даните. Нейните потребители са професионалисти 
в различни сектори на бизнеса. Те могат да споде-
лят разнообразна информация за себе си – профе-
сионални умения и опит, постижения, образова-
ние. Профилът доближава формата на автобиог-
рафия. Потребителите могат да бъдат свързани, 
изграждайки професионална мрежа с хора, доб-
лижаващи се или свързани с техните интереси. 
Фирмите използват тази мрежа, за да се презенти-
рат на потенциални служители, за да поддържат 
връзка с тях и при необходимост да им отправят 
предложение. Възможно е и публикуване на обя-
ви за свободни работни позиции в компанията. 

Въпреки че най-често срещаните възможнос-
ти, които предоставят социалните мрежи на ра-
ботодателите в областта на човешките ресурси, 
се отнасят до публикуването на обяви и намира-
нето на подходящи кандидати, съществува и 
друг аспект, в който те са използвани. Това е съ-
бирането на допълнителна информация за кан-
дидатите, което често среща неодобрението на 
повечето специалисти в областта на човешките 
ресурси. Много от профилите на потребителите в 
социалните мрежи са достъпни за всички, съот-
ветно чрез публикациите е възможно придобива-
нето на допълнителна информация и впечатле-
ния за кандидатите, които не са достъпни чрез 
неговата автобиография или при интервю за ра-
бота. Специфичното тук е, че служителите, които 
ползват с тази цел социалните мрежи, трябва да 
са фокусирани в събирането на информация за 
кандидата, отнасяща се до неговите професиона-
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лен опит, знания, умения и компетенции. Съби-
рането и взимането под внимание на друг тип 
информация могат да доведат до грешни впечат-
ления за кандидата и да бъдат считани за диск-
риминационни действия. 

Съществуват положителни и отрицателни ас-
пекти при ползването на социални мрежи във 
формирането на човешките ресурси в една фир-
ма. Основните предимства са: 

− по-ниски разходи при набирането на канди-
дати; 

− достъп до голям брой кандидати; 
− по-висока ефективност при намирането на 

подходящи кандидати; 
− изграждане положителен имиджа на фирма-

та като работодател; 
− намаляване административната тежест на 

процесите. 
За неудобства могат да се считат големият брой 

неподходящи кандидати, увеличаване шанса за 
възникване на технически проблеми и законови 
последствия, ако някой от кандидатите не одобрява 
ползването на личния му профил в някоя от соци-
алните мрежи за придобиването на допълнителна 
информация относно неговите качества. 

Заключение 
В динамиката на днешните дни, социалните 

мрежи се настаниха трайно в личния живот на 
всеки. Голяма част от хората ползват поне една 
социална мрежа. Различните видове и възмож-
ности, които те предоставят, могат да се ползват 
от потребителите в различни моменти от ежед-
невието си. С повишаване броя на индивидуал-
ните потребители, се повиша и броя на фирмите, 
които допускат този тип сайтове в работната си 
среда. Чрез тях те се презентират пред настоящи 
и бъдещи клиенти и ги използват в една не малка 
част от дейностите си. Все по-често се прилагат 
и при управлението на човешките ресурси, осо-
бено в набирането и подбора на персонал. Чрез 
социалните мрежи могат да се набират потенци-
ални кандидати и да се прави проверка на техни-
те опит, образование, компетенции и др. Създа-
вайки си профил в някоя от мрежите, фирмата 
има възможност да изгражда и своя имидж като 
работодател, публикувайки своите работни обя-
ви, възможностите за растеж във фирмата, фир-
мени събития и др. Тепърва с развитието на со-

циалните мрежи, те ще намират своето място, 
както в личния живот на хората, така и във фир-
меното управление. 
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