
 

Инструктаж за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите 

кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти 

по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив 

1. Съгласно т. 3. 2.  на раздел VI от Вътрешните правила за дейността и организацията 

на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър 

Талев”  

„Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по 

азбучен ред. Председателят на комисията, преди започване на интервюто, запознава 

кандидатите със системата за определяне на резултатите и реда и начина на провеждане 

на интервюто. Комисията оценява кандидатите по критерии, описани в оценъчна карта. 

Към критериите членовете на комисията изготвят План на интервю с включени 

въпроси, които са еднакви за всички кандидати с цел поставяне пред равни условия за 

оценяване. При необходимост, комисията може да реши Планът на интервюто да се 

проведе писмено с цел оперативност и възможност за изява на кандидатите, в случай, 

че броят им изисква голям обем от време за изслушване. Непосредствено преди 

писменото интервю кандидатите се инструктират срещу подпис за реда и начина на 

провеждане. След писменената част на интервюто, кандидатите презентират отговорите 

си пред комисията в регламентирано време съгласно график.“ 

2. Кандидатите се запознават с критериите за оценяване на представянето им и полагат 

подпис на Оценъчната карта преди получаване на Плана на интервюто с въпроси. 

3. Времето за провеждане на писменото интервю е до 60 минути. 

4. Кандидати, явили се след началния час на писменото интервю не се допускат до 

участие в процедурата. 

5. Кандидатите отговарят на въпросите кратко и конкретно, като отговорът не може да 

съдържа по-малко от три изречения. 

6. Отговорът на всички въпроси не е задължителен. Кандидатът има право да отговори 

на избрани от него въпроси. По-големият брой отговори дава възможност на кандидата 

да представи кандидатурата си по-пълно и да получи по-голям брой точки от 

оценяването на представянето му. 

6. Кандидатът има право да напусне залата 15 минути след началания час на 

интервюто, като задължително предава Плана на интервюто на членовете на комисията. 

8. Кандидатите презентират отговорите си пред комисията в рамките на 15 минути по 

определен от комисията график. 

9. Резултатите от втория етап на процедурата се документират в протокол, който се 

публикува в сайта на училището в секция „Свободни работни места“ в деня след 

изпълнения на целия график за провеждане на интервюто. 



 


