
УКАЗАНИЕ   „Готови за инспекция“ 

 

Представете активно и позитивно институцията, която управлявате, 

приемете с разбиране ползите от инспекцията и съдействайте на 

процеса на инспектирането 

 

Първи раздел. Общи положения. 

I. Предназначение 

Указанието  предоставя информация на директорите за планиране и 

организиране на дейностите при инспектирането на детски градини и 

училища.  

Документът дава отговор на въпросите, свързани със: 

 същността на инспектирането; 

 участниците в процеса на инспектирането; 

 правилата, по които се осъществява инспектирането; 

 етапите и сроковете на инспекцията; 

 инструментите, с които ще се извършва инспектирането; 

 скала, по която ще се осъществява оценяването; 

 резултати от инспектирането.  

  

II. Цел и същност на инспектирането  

Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за 

осигуряване на качество на предоставеното образование за успешна 

реализация на децата и учениците. 

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима 

експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или 

училището образование. То дава възможност да бъде извършвана периодична 

оценка на качеството на образованието в определен момент от дейността на 

детската градина или училището за стимулиране на развитието на 

институцията.  



За нуждите на инспектирането под качество на образованието 

разбираме съвкупност от характеристики на образователния процес, които 

водят до реализация на целите и политиките, свързани с:  

 нивото на знания, умения и компетентности на учениците;  

 степента на развитие на личностните качества и социалните 

компетентности; 

 удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и 

учениците. 

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно 

развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, 

оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и 

училищата.  

Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. 

Оценяването определя положителните страни в дейността, откроени по 

време на инспекцията, както и на такива, които се нуждаят от подобрение. 

Дава се възможност за утвърждаване на добрите практики и подкрепа на 

образователната институция за мерки, спрямо набелязаните насоки за 

подобрение, насърчават се партньорствата и се стимулира ефективното 

управление.  

Насоките за подобрение следва да се разглеждат като 

предизвикателства, които да формират проактивна позиция на всички 

участници в образователния процес. 

 Оценяването се извършва по ясни и измерими критерии, при отчитане 

спецификите на инспектираната детска градина или училище, с оглед 

поставяне на обективна оценка.  

Външната оценка на качеството на образованието установява в 

определен момент от дейността на образователната институция: 

 степента на изпълнение на държавните образователни стандарти; 

 удовлетвореността на участниците в образователния процес; 

 условията, предпоставките,  влиянието на външната среда, процесите и 

резултатите на образователната институция. 



Инспектирането е предвидено като положителна стъпка, която да 

позволи на детските градини и училищата непрекъснато да се ангажират със 

своето собствено развитие и служи за: 

 взимане на по-добри управленски решения за повишаване на качеството 

на предлаганото образование и обвързаността му с процеса на 

самооценяване, като елементи на управлението на качеството на 

образованието; 

 открояване на успешни модели на развитие, които се прилагат в 

детските градини и училищата; 

 предоставяне на важна информация за родителите, учениците, 

работодателите, обществеността за качеството на образоването и 

спомага за техния информиран избор. 

Инспектирането на детските градини и училища се подчинява на 

следните основни принципи: законност, лоялност, защита правата и законните 

интереси на гражданите, стабилитет, политически неутралитет, 

безпристрастност, добросъвестност, отговорност на участниците за 

резултатите и др. 

Инспектирането не е упражняване на контролни функции, нито спрямо 

ръководството на образователната институция, нито спрямо педагогическите 

специалисти. Наблюдението на педагогическа ситуация/урок не цели 

оценяването на педагогическите специалисти. При инспектирането няма да се 

оценяват отделни деца/ученици и учители, няма да се прави рейтинг на 

детските градини/училищата. Оценява се качеството на предоставяното от 

детската градина/училището образование. 

Детските градини и училищата, в рамките на своята автономия, сами ще 

решат как ще бъдат изпълнени насоките за подобряване, какви мерки ще бъдат 

предприети за повишаване на качеството, какви политики за развитието ще 

бъдат определени. 

III.  Участници в процеса на инспектирането 

Цялостната независима оценка на предоставеното качество на 

образованието в детските градини и училищата се осъществява от 

Националния инспекторат по образованието.  



В процеса на инспектиране инспектиращият екип, определен със 

заповед на директора на Националния инспекторат по образованието поставя 

независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската 

градина или училището образование в определен момент на дейността им и 

определя насоки за подобряване. 

Всяка инспекция се провежда от вътрешни и външни инспектори. Те 

формират инспектиращ екип, различен за всяка институция. 

Вътрешните инспектори са държавни служители в НИО.  

Външните инспектори се определят със заповед за всяка конкретна 

инспекция от директора на НИО, който сключва договор с тях. 

Детските градини/училищата активно подпомагат целия процес на 

инспектиране с участие на всички заинтересовани страни – екип за 

управление, педагогически специалисти, непедагогически персонал, родители 

и ученици. 

 

IV. Области, критерии и индикатори за инспектиране 

 

Съгласно Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на 

детските градини и училищата областите на инспектиране са:  

1. Образователен процес 

2. Управление на институцията 

Областта образователен процес включва: преподавателската и 

възпитателската дейност; оценяването на резултатите от обучението, като се 

отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със 

специални образователни потребности, взаимоотношенията между 

педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу 

отпадане от системата на образованието.   

Областта управление на институцията включва: управление на 

финансовите средства; управление на човешките ресурси; професионалните 

умения и компетентности на педагогическите специалисти; взаимодействията 

със заинтересованите страни и управлението на физическата среда.   



При извършване на инспектирането се отчита влиянието на външната 

среда, в която функционира образователната институция. Факторите на 

външната среда я определят като благоприятна или неблагоприятна. Нивото 

на социално-икономическо развитие на региона, възможностите за трудова 

заетост, нагласите на децата/учениците и родителите към образованието като 

ценност, ангажираността на родителите, мотивацията за учене у 

децата/учениците, степента на социални компетентности, с които 

децата/учениците постъпват в образователната институция са фактори, които 

следва да се отчитат в процеса на инспектиране. 

Критериите за инспектиране на детската градина и училището са 

стандарти за качество, въз основа на които се прави оценка на образователната 

институция по областите на инспектиране.  Критерият е признак за оценка и 

самооценка на образователният процес във формален и съдържателен план. 

Индикаторите за инспектиране на детската градина и училището са 

количествени или качествени фактори, които позволяват измерване на 

постижение и/или оценка на  функционалното качество на детската 

градина/училището по зададените критерии. 

Индикаторите биват следните типове: 

1. Първични количествени и качествени  индикатори  за наличие на 

образователна политика, съотнесена  към ЗПУО и съпътстващите го ДОС.  

Това са индикатори, отчитащи педагогическото (субект – субектното)  

взаимодействие на всички участници и нива в образователният процес. 

2. Индикатори за начина, по който образователната институция (детска 

градина и училище) прилага  националната образователна политика: подходи 

и форми и технология на форми на педагогическо взаимодействие с всички 

участници в образователния процес, отчитайки спецификата на 

образователната среда. Това са индикатори за изпълнение. 

3. Индикатори за ефективността на образователната политика, спрямо 

стратегията за развитие на образователната институция (детска градина и 

училище). Това са индикатори за резултат. 

Подиндикаторите описват индикаторите чрез характеристика на едно 

или много свойства и биват единични, комплексни и интегрални. 



Критериите и индикаторите се разработват, апробират, усъвършенстват 

и утвърждават от директора на НИО.  

 

V. Инструменти, с които се извършва инспектирането 

Измерването на качеството на образованието се осъществява чрез 

наблюдение, събиране, обобщаване на информация и анализ. 

Инструментите за наблюдение, събиране и обобщаване на информация 

и анализ за оценка на качеството на образование са: 

1. Карти 

 Карта за обща информация (съдържа информация и данни от 

НЕИСПУО и електронната страница на детската градина/училището, 

както и предоставени от директора на инспектираната институция в 

ЕСУИ; анализът на резултатите от попълването на картата участва в 

оценката на качеството; картата се попълва се от инспектиращия екип) 

 Карта за наблюдение на детска градина/ училище (при посещението на 

място инспектиращият екип наблюдава всички сгради, филиали, 

помещения и прилежащи пространства в детската градина/училището; 

анализът на резултатите от попълването на картата участва в оценката 

на качеството; картата се попълва се от инспектиращия екип). 

 Карта за наблюдение на педагогическа ситуация/урок (при 

посещението на място инспектиращият екип наблюдава минимум 30% 

от броя на групите/ паралелките по време на провеждането на 

педагогически ситуации/уроци; анализът на резултатите от попълването 

на картата участва в оценката на качеството; картата се попълва от 

инспектиращия екип).   

2. Въпросници 

Въпросниците са средство за участие на инспектираната институция в 

процеса на оценяване. Те са анонимни и се предоставят на педагогическите 

специалисти, родителите и учениците от НИО чрез директора на 

инспектираната институция с насоки за сроковете и начина на попълване. 

Директорът също попълва въпросник. Въпросите са съобразени с целевата 

група и са насочени към оценка на индикаторите.  



За осигуряване представителност на всяка целева група (родители, 

педагогически специалисти и ученици) и за обективност на оценката на 

качеството се очаква активното участие на минимум 50 % от всяка една от 

участващите групи за попълване на въпросниците. 

Колкото повече учители, родители и ученици се отзоват, толкова по-

пълна информация ще получат инспекторите. 

 Въпросник за ученици 

    Учениците са основен фактор в образователния процес. Тяхното мнение 

е важно за обективността на оценката. С въпросника за ученици се взима под 

внимание удовлетвореността им от организацията и провеждането на учебните 

часове, начина на оценяване, заниманията по интереси и училищния живот.  

Попълването на въпросника  допринася  за изразяване на активна позиция и 

формиране на граждански компетентности. 

 Въпросник за педагогически специалисти 

Педагогическите специалисти са ключов фактор за постигане 

качеството на образованието. Тяхната обратна връзка за процесите и 

резултатите в детската градина/училището са от изключителна важност за 

развитието на институцията. Попълването на въпросниците от всички 

педагогически специалисти допринася за изследването и анализирането на 

ключови въпроси, свързани със средата,  нагласите, методите на преподаване 

и оценяване напредъка на децата/учениците, взаимодействието с другите 

участници в образователния процес, подходите за индивидуализиране на 

преподаването и др. Въпросникът проучва и степента на удовлетвореност на 

педагогическите специалисти от образователния процес и управлението на 

детската градина/училището. Получените данни осигуряват на инспекторите 

ценна информация, която допринася за обективното оценяване на 

институцията. 

 Въпросник за родители 

Родителите са участници в образователния процес. Участието им в 

процеса на инспектирането е важно за определяне на оценката на качеството 

на образованието. Чрез попълването на въпросника те имат възможност да 

изразят своята гледна точка по важни въпроси от училищния живот и  



удовлетвореността им от образователния процес и управлението на 

институцията. Резултатите от въпросниците се обобщават и служат за анализ 

и планиране на същинския етап на инспекцията, както и за анализ на 

цялостното представяне на детската градина/училището при инспекцията.  

За родителите на деца в предучилищното образование и за родителите 

на ученици са разработени отделни въпросници. По този начин се акцентира 

върху спецификата на образователната институция и се намалява времето за 

попълването на въпросника. 

 Въпросник за директора 

Директорът е водещ фактор за постигане на качеството на образованието 

в детската градина/ училището. Неговата роля е основна за развитието на 

институцията, както и за осигуряване на условия за постигане на 

удовлетвореност у децата/учениците, учителите и родителите по отношение 

на цялостната дейност и резултати. Попълването на въпросника допринася за 

формиране на цялостната оценка на всички дейности с акцент върху 

устойчивото развитие на институцията. 

3. Срещи  

 Среща с ученици 

 Среща с педагогически специалисти 

 Среща с непедагогически персонал 

 Среща с екипа за управление 

 Среща с родители 

Инспектиращият екип провежда предварително планирани и 

организирани срещи с ученици (включително членове на Ученическия съвет 

или други форми на ученическо самоуправление), педагогически специалисти 

(на различни длъжности и от различни етапи на образование), 

непедагогически персонал, родители (включително представители на 

Обществения съвет и/или училищното настоятелство, родители на деца на 

допълнителна подкрепа) и с екипа за управление (в това число счетоводител). 

Срещата с екипа за управление се провежда в последния ден от инспекцията. 

По време на провеждане на срещите инспектиращият екип отразява и 

анализира резултатите от отговорите на участниците, които подпомагат 

процеса на оценяване на качеството.  



Инструментите, с които се извършва инспектирането са базирани в 

електронната платформа ЕСУИ. Чрез тях се оценяват  индикаторите, 

критериите и областите за инспектиране. Ръководителят на екипа има достъп 

до всички инструменти и документи във връзка с изготвянето на доклада от 

инспекцията. 

 

VI. Оценка на качеството 

Цялостната независима експертна оценка на качеството на 

предоставяното от детската градина или училището образование се формира 

като средно аритметична стойност от оценките на всички области за 

инспектиране, посочени в Наредба №15 от 08.12 2016 г. за инспектирането на 

детските градини и училищата. Областите за инспектиране са                              

„Образователен процес“ и „Управление на институцията“. 

Оценяване степента на изпълнение 

С цел по-обективно оценяване на инспектираните институции се 

прилага модела на 360 градусова оценка, при която по даден индикатор се 

търси оценката на възможно най-много участници в образователния процес 

(директор, учители, ученици, родители) и независимата външна оценка на 

инспекторите. При оценяването на всеки индикатор се използват различните 

инструменти в процеса на инспектиране – структурирани срещи с различни 

целеви групи, анонимни въпросници за обратна връзка, наблюдения на детска 

градина/училище и на педагогически ситуации/уроци от инспектиращия екип.  

Оценката се формира по следния механизъм:  

Инструментите на инспектирането се използват за оценка на 

подиндикаторите в  електронната платформа ЕСУИ.   

Всеки индикатор се оценява въз основа на получените резултати от 

оценката на подиндикаторите в четири степени: 4 – много добра, 3 – добра, 2 

– задоволителна, 1 – незадоволителна. За подпомагане на процеса, при който 

събраната от различни източници и по различен начин информация се оценява 

в четири степени се прилага скала с описание на различните степени на 

изпълнение (Таблица 1). Тя е базирана на параметрите, регламентирани в чл. 



10-11 от Наредба №15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските 

градини и училищата.  

Таблица 1. Описание на степените на изпълнение 

Скала Оценка Описание 

4 Много добра Представянето е оценено с над 75 % по всички 

подиндикатори към индикатора, получени 

чрез използваните инструменти за 

инспектиране  

 

3 Добра 1) Преобладаващата оценка по всички 

използвани инструменти по подиндикаторите 

към индикатора е над 75%, но има и една по-

ниска оценка, получена по някои от 

инструментите  

или  

2) Оценката по всички използвани 

инструменти на подиндикаторите към 

индикатора е добра (между 50% и 75 %).  

2 Задоволителна 1) Оценката по всички инструменти е между 

30-50%, 

 или  

2) Наличие на една оценка по някои от 

инструментите в диапазона 50 % - 75 % и 

едновременно с това оценки в диапазона 30-

50% или една оценка под 30%.  

1 Незадоволителна Представянето е оценено с под 30 % по всички 

подиндикатори към индикатора, получени 

чрез използваните инструменти за 

инспектиране   

 



Оценката на всеки критерий е средноаритметична стойност от оценките 

на всички индикатори, които го описват.   

Оценката на всяка област е средноаритметично число от оценките на 

всички критерии.   

 До 1,99 т. оценката е незадоволителна. 

 От 2,00 т. до 2,49 т. оценката е задоволителна. 

 От 2,50 т. до 3,49 т. оценката е добра. 

 От 3,50 т. до 4 т. оценката е много добра. 

Цялостната независима експертна оценка на качеството на 

предоставяното от детската градина или училището образование се формира 

като средно аритметична стойност от оценките на двете области за 

инспектиране. 

 

VII. Правила, по които се осъществява инспектирането  

Директорът, заместник-директорите, педагогическите специалисти, 

непедагогическият персонал: 

 отговорят на поканите на инспектиращия екип за участие в съвместни 

наблюдения; 

 участват в обсъждане на поставени въпроси от инспектиращия екип, 

когато това е необходимо;  

 съдействат за провеждане на срещи и разговори с представители на 

заинтересовани страни и партньори; 

 позволяват на инспекторите да проведат инспекцията по открит и 

надежден начин, на основата на конструктивен диалог; 

 проявяват професионално поведение и уважение към инспекторите; 

 предоставят надеждни и достоверни данни, справки и статистическа 

информация, които да позволят на инспекторите да докладват 

обективно; 

 гарантират здравословни и безопасни условия в процеса на 

инспектиране; 

 представят пред инспекторите своевременно и по подходящ начин 

проблеми във връзка с инспекцията; 



 по време на наблюдение на педагогическа ситуация/урок учителите 

осигуряват работно място за инспектора; 

 разбират задължението на инспекторите да наблюдават процесите, да 

провеждат структурирани срещи и да разговарят със служителите, 

родителите и учениците. 

 

Втори раздел. Практически насоки за директора на детска 

градина/училище 

I. Етапи и срокове на инспектиране 

Инспекцията на детската градина или училището се извършва в три 

етапа със следната продължителност: 

 Подготвителен (до десет дни): уведомяване за инспекцията; подготовка, 

проучване и анализ на портфолиото на институцията, предоставените 

документи, данни и резултати от въпросниците за обратна връзка; 

планиране на същинския етап. 

 Същински (до три дни): посещение на място от инспектиращия екип – 

набиране на информация от посещението в детската градина/училището, 

наблюдение на педагогически ситуации/уроци и провеждане на 

планираните срещи. 

 Заключителен (до десет дни): обработване и обобщаване на получената 

информация; поставяне на оценка на качеството на предоставяното от 

институцията  образование и определяне на насоки за подобряване; 

изпращане на доклад от инспекцията до директора на детската 

градина/училището и до началника на РУО. 

 

II. Роля и дейности на директора на детска градина/училище в 

подготвителния етап на инспекцията 

Директорът на Националния инспекторат по образованието изпраща 

писмо до директора на инспектираната институция с указания относно 

процедурата по провеждане на инспекцията: срокове за провеждане на 

инспекцията; изпълнение на задачи от подготвителния етап на 

инспектирането, в т.ч. публикуването на документи и информация в 



Електронната система за управление на инспектирането (ЕСУИ), попълването 

на въпросниците от директора, педагогическите специалисти, учениците и 

родителите; основни документи, с които директорът трябва да бъде запознат 

(настоящия документ, критерии и индикатори за инспектиране, насоки за 

директора за работа с ЕСУИ и за организацията на попълването на 

въпросниците от родители, ученици, педагогически специалисти. 

Директорът на детската градина/училището или упълномощено от него 

лице: 

1. Информира екипа на детската градина/училището за предстоящата 

инспекция и ги запознайте с дейностите и периода на провеждане.  

2.  Съдейства на ръководителя на инспектиращия екип при изготвянето на 

плана за посещение на място. 

3.  Подготвя документите, които се представят на инспекторите. 

Документите служат за набиране на информация по определени 

индикатори за дейностите, осъществявани от детската 

градина/училището. Те се проучват и анализират от инспектиращия 

екип. Не е необходимо да се създават нови документи заради самата 

инспекция, използват се документи, които детската градина/училището 

прилага съгласно Закона за предучилищното и училищното образование 

и подзаконовите актове към него (Таблица 2). 

Таблица 2. Документи за набиране на информация 

  Документи, които следва да бъдат публикувани 

на интернет страницата на детската 

градина/училището на основание Закона за 

предучилищното и училищното образование, 

Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование и Наредбата за 

приобщаващото образование 

Документи, които 

следва да се приложат 

в електронната 

платформа за 

управление на 

инспектирането 

(ЕСУИ) 

1. Етичен кодекс на училищната общност – 

ЗПУО, чл. 175, ал. 3 

2. Стратегия за развитие на училището за 

следващите 4 години с приложени към нея 

1. Програмна система 

като част от 

Стратегията за 

развитие на 

детската градина за 



план за действие и финансиране – ЗПУО, чл. 

263, ал. 3 

3. Правилник за дейността на детската 

градина/училището – ЗПУО, чл. 263, ал. 3 

4. Училищен учебен план – ЗПУО, чл. 263, ал. 

3 

5. Формите на обучение – ЗПУО, чл. 263, ал. 3 

6. Годишен план за дейността на училището, в 

т.ч. План за квалификационната дейност – 

ЗПУО, чл. 263, ал. 3 

7. Мерки за повишаване качеството на 

образованието – ЗПУО, чл. 263, ал. 3 

8. Програма за превенция на ранното 

напускане на училище – ЗПУО, чл. 263, ал. 

3 

9. Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи – ЗПУО, чл. 

263, ал. 3 

10. Утвърден бюджет и отчет за изпълнението 

му – за училищата и детските градини, 

прилагащи система на делегиран бюджет – 

ЗПУО, чл. 290, ал. 3 

11. Дневното разписание на училището 

(началото на учебния ден, 

продължителността на часовете и на 

почивките между тях, както и 

продължителността на дейностите при 

целодневна организация на учебния ден) – 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното 

образование, чл. 10 

12. Консултирането по учебни предмети 

(утвърден график не по-късно от 15 

учебната 2019/2020 

година  

2. Отчет за 

изпълнението на 

Стратегията за 

развитие на 

детската 

градина/училището 

3. План за дейността 

на Педагогическия 

съвет 

4. Програми по 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование  

5. Вътрешни правила 

за работната 

заплата 

6. Седмично 

разписание по 

учебни предмети за 

учебната 2019/2020 

г. 



октомври за първия учебен срок и не по-

късно от 20 февруари за втория учебен срок, 

в който се определя приемно време) – 

Наредба за приобщаващото образование, 

чл. 18, ал. 1 и ал. 2 

 

Електронната система за управление на инспектирането приема 

документи във формати: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, без необходимост да 

бъдат сканирани. 

4. Попълва необходимата информация за институцията в раздел 

„Портфолио“ в електронната платформа съгласно указанията за работа 

с Електронната платформа за управление на инспектирането. 

Портфолиото на институцията служи за съпоставяне на получените 

данни с критериите по чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, публикувани на електронната страница на 

НИО, в секция „Инспектиране – Критерии“. Предоставянето на тази 

информация е необходимо, тъй като спецификата и постиженията на 

институцията не могат да се установят в пълнота от друга публична 

информация. 

5.  Организира качването на необходимите документи в ЕСУИ, съгласно 

Таблица 2. 

6.  Директорът попълва въпросник за директора съгласно Указанията за 

работа с електронна платформа за управление на инспектирането. 

7. Организира попълването и качването на въпросниците от 

педагогическите специалисти, родителите, учениците съгласно 

Указанията за работа с електронната платформа за управление на 

инспектирането. Необходимият минимум участници в анкетирането е 

поне 50% от всяка целева група (педагогически специалисти, родители, 

учители). 

8. Запознава  педагогическите специалисти, учениците и родителите с 

начина на достъп до въпросниците в електронната платформа 

9. Планира провеждането на срещи на инспектиращия екип с: 

 Педагогическите специалисти. 

 Родители 



 Ученици 

 Непедагогически специалисти. 

 Екип за управление 

Препоръчителният брой участници във всяка от срещите е до 15 лица.  

10.  Уведомява педагогическите специалисти, че:  

 следва да предоставят планирането на дидактическата си работа на 

инспектиращия екип по време на посещението в детската 

градина/училището;  

 при наблюдение на педагогическа ситуация/урок не е необходимо 

учителят да прекъсва дейността си и да дава пояснения на инспектора;  

 наблюдението може да е с продължителност от 20  до 45 минути в 

началото, в средата или в края на педагогическата ситуация/урока. 

 

III. Роля и дейности на директора на детска градина/училище по 

време на същинския етап на инспекцията 

1. Съдейства на ръководителя на инспектиращия екип при изпълнението на 

плана за посещение на място. 

2. Осигурява лице, което да придружи инспекторите до всички прилежащи 

сгради и помещения  при наблюдението на детска градина или училището. 

3.  Осигурява подходящи помещения и технически средства за извършване на 

инспекцията. 

4.  Организира провеждането на срещите съгласно плана за посещението на 

място. 

5. Участва активно в срещата на инспектиращия екип с екипа за управление 

в детската градина/училището. 

6.  Предоставя актуални и достоверни данни, справки и статистическа 

информация, които да позволят на инспекторите да оценят обективно 

качеството на образованието. 

 

 

 

 



Указания за работа с електронната система за управление на 

инспектирането (ЕСУИ) 

Общи указания: 

Директорите на детски градини/училища имат достъп до системата само 

за периода на инспектиране.  

Директорите на детски градини/училища имат достъп само до данните 

на съответната детска градина/училище. 

Достъпът до данните се извършва с потребителското Ви име и парола от 

Националната електронна информационна система за предучилищното и 

училищното образование (НЕИСПУО). 

Сесията за използване на електронната система е със зададено време и 

при прекъсване на работа с нея данните се запазват, но е необходимо отново 

да се регистрирате. 

Адресът на платформата е: https://insp.mon.bg. 

Последователни стъпки  

1. Попълвате потребителското си име и паролата за вход в Националната 

електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование (НЕИСПУО).  

2. Натискате бутон „Вход в системата“.  

3. Вляво излиза надпис „Инспектиране“ и административно-териториална 

област, в която се намира Вашата детска градина/Вашето училище. 

4. Вдясно излиза надпис “Моля навигирайте до съответното учебно 

заведение“.  

5. Избирате община, в която се намира детската градина/училището. 

6. Избирате населено място/район, в който се намира детската 

градина/училище.  

7. Появява се името на детската градина/училището.  

https://insp.mon.bg/


8. В основното меню, в раздел „Нова инспекция“ директорът вижда номера 

на Заповедта за инспекция, началната и крайната дата на инспекцията, 

името на ръководителя на инспектиращия екип и имената на външните 

инспектори. 

9. В основното меню, в раздел „Портфолио“, в рубриката „Данни за 

училището“ се намират статистически данни за детската 

градина/училището. Една част от тях са данните от НЕИСПУО. В 

полетата за попълване директорът предоставя данни за изискваната 

информация. 

10. В раздел „Портфолио“, в рубриката „Данни за персонала“, „Общи 

данни“ са нанесени данни, налични в НЕИСПУО. Необходимо е 

директорът да попълни информация в свободните полета. 

11. В раздел „Портфолио“, в рубриката „Ученици“ е необходимо 

директорът да попълни изискваната информация. 

12. В основното меню, в раздел „Портфолио“, в рубриката „Резултати от 

ВО/ДЗИ“ е необходимо директорът да попълни изискваната 

информация. 

13. В раздел „Портфолио“, в рубриката „Документи-задължителни“ е 

необходимо директорът да прикачи изискваните документи във формат 

Word или Еxcel. 

14.  В раздел „Портфолио“, в рубриката „Документи - ако е приложимо“ е 

необходимо директорът да прикачи допълнителни документи във 

формат Word или Еxcel, които смята за приложими към инспекцията.  

15.  Директорът качва документите в ЕСУИ   

16.  Генериране и попълване на карти/въпросници: 

16.1. От основното меню избирате раздел „Попълване на карти“ и  

избирате „Създаване на карти“. Необходимо е Вие като директор да 



генерирате въпросниците за педагогическите специалисти, за 

родителите и за учениците. Генерирането става след въвеждането на 

имейли. Имейлите се въвеждат групово, т.е. генерира се един 

въпросник с имейлите на всички учители, един въпросник с имейлите 

на всички родители и един въпросник за всички ученици след трети 

клас. Не се налага генериране на въпросник за всеки родител, за всеки 

педагогически специалист, за всеки ученик поотделно. За ученици до 

16 години въпросниците се изпращат на имейлите на родителите им, за 

ученици над 16 години – на техните лични имейли. 

16.2.  Когато копирате имейлите в полето, за да се генерират 

въпросниците трябва да натиснете оранжевия бутон „Нова карта“ 

вдясно на екрана. Натиснете оранжевия бутон „Нова карта“, за да 

генерирате и Вашия въпросник като директор. 

16.3.  Директорът попълва въпросник за директора. От основното меню 

избирате раздел „Попълване на карти“ и  избирате „Създаване на 

карти“. За да създадете карта трябва да натиснете оранжевия бутон 

„Нова карта“ вдясно на екрана. Необходимо е да дадете име на картата. 

За да попълните Вашия въпросник, трябва да отидете в менюто на 

"Попълване на карта от директор" и тя ще се визуализира на екрана.  

16.4.  Резултатите от въпросниците се обобщават автоматично. 

 

17.  В случай че изпращането на въпросници за родители и/или ученици по 

електронна поща е невъзможно, директорът организира: 

Вариант 1  

 Разпечатването на въпросник за родители и /или ученици от ЕСУИ. 

 Предоставянето на въпросника на възможно най-голям брой ученици и 

родители с указан срок за попълване. 

 Събирането на попълнените въпросници в указания срок. 

 Директорът организира  нанасянето на информацията от всеки 

въпросник в ЕСУИ, съобразно срока, посочен в писмото на директора на 

Националния инспекторат по образованието и при спазване на 

анонимността на респондентите. 

Вариант 2 



 Създава служебни имейли на родителите и /или учениците. 

 Кани родителите и учениците на среща в училището (отделно за 

родители, отделно за ученици). 

 Разяснява въпросите от анкетата с помощта на медиатор от общността 

(ако е приложимо). 

 С помощта на учители организира попълване на отговорите в 

служебните имейл адреси. 

И при двата варианта директорът осигурява анонимност при 

попълването. 

Когато в училището има и подготвителни групи директорът организира 

изпращането на въпросници за родители на деца в подготвителните групи и на 

родителите на ученици в училището. 

 

Планирайте и организирайте дейностите на детската 

градина/училището  по начин, по който да бъдете удовлетворени от 

положените усилия за създадената образователна среда, за показаните 

най-добри резултати и осигуреното качество на образование!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


