
Приложение 1 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – МЕРКИ, ДЕЙНОСТИ И 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

за учебната 2020/2021 година (м. септември 2020 – м. август 2021 г.) 

 

Приоритет 1. Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование 

 

Специфична цел  Мярка Дейност Индикатор за 

изпълнение 

1.1. Утвърждаване на 

общото разбиране за 

качеството на 

образованието на всички 

участници в системата на 

предучилищното и 

училищно образование 

1.1.1. Експертно анализиране и 

оценяване на качеството на 

предоставяното образование в детските 

градини и училищата за формиране на 

образователни политики 

1.Провеждане на инспекции  130 инспекции 

2.Апробиране на различни видове/модификации и 

организация на инспекции  

3 модификации 

3.Изготвяне на доклади от инспекции и предоставяне 

на директора на инспектираната детска 

градина/училище и на началника на регионалното 

управление на образованието 

130 доклада 

4.Изготвяне на обобщена информация за оценките и 

насоките и насоките по области за инспектиране от 

извършените инспекции през учебната 2020/2021 г. 

1 бр. обобщена 

информация 

5.Изготвяне на анализ на качеството на образование в 

инспектираните детски градини и училища  през 

учебната 2020/2021 година 

1 бр. анализ 

1.1.2. Подкрепа за усъвършенстване на 

качеството на образованието в детските 

градини и училищата  

1. Публикуване на добри практики за повишаване 

качеството на образованието, наблюдавани по време 

на инспекциите, на интернет страницата на НИО  

8 бр. публикации 

2. Създаване и поддържане на рубриката „Знак за 

качество“ на интернет страницата на НИО 

1 бр. рубрика 



 1.1.3. Публичност на дейността на НИО  1. Публикуване на интернет страницата на НИО на  

усъвършенствани критерии индикатори за 

инспектиране 

1 бр. за всяка 

актуализация 

2. Публикуване на интернет страницата на НИО на 

„Ръководство  за инспектиране“, указание “Готови за 

инспекция” 

2 бр. публикации 

3. Публикуване на годишния план на НИО на 

интернет страницата на организацията 

1 бр. план 

4.Актуализации на интернет страницата на НИО По 2 актуализации 

годишно 

1.2. Утвърждаване на НИО 

като институция, 

развиваща качеството на 

образование в системата на 

предучилищното и 

училищното образование и 

в своята дейност  

1.2.1. Осигуряване и развиване на 

качеството в дейността на НИО  

1.Изпълнение на дейностите (мерките) от плана за 

подобрение по модела CAF 

Изпълнени 3 бр. 

мерки  

2.Подобряване управлението на човешките ресурси 

чрез  внедряване на ЕИСУЧРДА в НИО. 

1 бр. система 

3.Внедряване на регламента на ЕС за защита на 

информацията (GDPR)  

1 бр. вътрешни 

правила  

4.Повишаване сигурността на работата с електронни 

ресурси   

1 бр. вътрешни 

правила  

5.Актуализация на вътрешно институционални 

документи на НИО 

по 1 актуализация 

годишно 

1.2.2. Разширяване и усъвършенстване 

на компетентностите за оценка, 

осигуряване и управление на качеството 

на служителите в НИО  

1.Провеждане на обучения от ИПА за укрепване 

капацитета на НИО за посрещане на 

предизвикателствата на съвременните публични 

политики чрез  въвеждащо обучение за 

новоназначени служители; обучения в подкрепа на 

доброто управление и модернизацията на 

администрацията. 

3 бр. служители 

преминали обучение 

15 бр. служители, 

преминали обучение 



2.Специализирана подготовка за провеждане на 

комбинирана форма на инспектиране за  инспектори 

от НИО 

1 бр. обучение 

3.Реализиране на обучение на инспектори по 

Програма Еразъм + К1 -Договор №2020-1-BG01-

КА104-078627 „Качествена подготовка и позитивно 

взаимодействие в процеса на инспектиране“ 

12 бр. инспектори 

преминали обучение 

3 бр. обучения 

1.2.3:  Периодично проследяване и 

оценка на въздействието  на политиките 

и мерките за оценка на качеството, 

реализирани от  НИО 

1. Провеждане на вътрешен мониторинг 

 

3 бр. доклади 

2. Провеждане на външен мониторинг 

 

2 бр. доклади 

3. Изготвяне на анализ за дейността на НИО 1 бр. анализ 

 

Приоритет 2. Висока ефективност на процеса на инспектиране 
 

Специфична цел  Мярка Дейност Индикатор за 

изпълнение 

2.1. Утвърждаване на 

модела за инспектиране 

като позитивна мотивация 

за предоставяне на 

качествено образование от 

образователните 

институции 

2.1.1: Изграждане и усъвършенстване на 

компетентности за самооценка, 

осигуряване и управление на качеството 

в системата на предучилищното и 

училищното образование 

1. Участие на НИО в мрежи от институции 

 

1 бр.  членство 

2. Публикации за обмяна на практики и добър опит 

между детски градини и училища 

12 бр. публикации 

2.1.2. Изготвяне на модел за оценка на 

влиянието  на факторите на външната 

среда за качеството на предучилищното 

и училищното образова 

1. Изготвяне на модел за оценка на влиянието на 

факторите на външната среда за качеството на 

предучилищното и училищното образование  

1 бр. модел 

2. Изготвяне на анализ на влиянието на факторите на 

средата върху качеството на образование по общини 

и по области 

2 бр. анализи 

2.2. Осъществяване на 

периодична рефлексия на 

2.2.1. Усъвършенстване на 

инструментариума за инспектиране в 

1. Разработване и актуализиране на:  

 модул „Инспектиране в електронна среда“ 

към „Наръчник за инспектори“ 

3 бр. документи 



действащия модел за 

инспектиране 

зависимост от променени условия на 

външната среда 

 глава „Видове и форми на инспектиране“ към 

„Ръководство за инспектори“ 

 Указание “Готови за инспекция” 

 2. Актуализиране на Електронна система 

(платформа) за управление на инспектирането 

(ЕСУИ)  

1 бр. актуализация 

3. Разработване и утвърждаване на Методика за 

подбор на детски градини/училища за включване в 

плана за инспекции  

1 бр. Методика 

4. Разработване на модел за анализ на риска за 

включване в плана за инспекции 

1 бр. модел 

2.2.2.  Подобряване на обратната връзка 

за проследяване ефективността от 

провежданите инспекции в системата на 

предучилищното и училищното 

образование 

1. Създаване на инструментариум за обратна връзка – 

анкети и въпросници за интервюта 

2 бр. анкети 

2. Провеждане проучвания сред участниците в 

процеса на инспектиране и в системата на 

предучилищното и училищното образование за 

качеството на инспектирането 

2 бр. проучване 

3. Изготвяне анализ за удовлетвореността на 

участниците в процеса на инспектиране 

2 бр. анализи 

4. Провеждане проучване за настъпили промени 

вследствие на проведени инспекции 

2 бр. проучване 

   2. Провеждане проучвания сред участниците в процеса 

на инспектиране и в системата на предучилищното и 

училищното образование за качеството на 

инспектирането 

2 бр. проучване 

3. Изготвяне анализ за удовлетвореността на 

участниците в процеса на инспектиране 

2 бр. анализи 

4. Провеждане проучване за настъпили промени 

вследствие на проведени инспекции 

2 бр. проучване 

 



 

Приоритет 3. Сътрудничеството и партньорството за осигуряване на по-високо качество 

 

Специфична цел  Мярка Дейност Индикатор за 

изпълнение 

3.1. Разширяване на 

партньорството с 

институциите от системата 

на предучилищното и 

училищното образование и 

заинтересованите стран 

3.1.1. Разширяване на мрежата от 

външни инспектор 

1. Провеждане на обучение за външен инспектор – 

първа и втора фаза, участие в инспекция 

3 бр. обучения 

2. Актуализиране на базата данни за външните 

инспектори 

1 бр. актуализация 

3. Провеждане на онлайн курс за актуализиране и 

надграждане на компетентности за инспектиране за 

външни инспектори 

2 бр. онлайн курс 

4. Провеждане на годишна среща на външните 

инспектори ( в т.ч. онлайн) 

1 бр. среща 

3.1.2. Сътрудничество с регионалните 

управления на образованието като 

институции, изпълняващи 

методическа подкрепа на детските 

градини и училищата 

1. Създаване на механизъм за обратна връзка за 

информиране на регионалните управления на 

образованието за резултатите от проведените 

инспекции 

1 бр. механизъм 

2. Провеждане на проучване за ефекта от дадените 

насоки в резултат на инспекциите за формиране на 

регионални политики за усъвършенстване на 

качеството на образованието 

2 бр. проучване 

3.2. Съвместна дейност, 

обмяна на опит и внасяне на 

подобрения в процеса на 

инспектиране в 

партньорство с 

инспекторати от други 

страни (SICI) и други 

заинтересовани страни 

Мярка 3.2.1. Координация и 

сътрудничество  с международни 

партньори за обмяна на опит 

Участие в работни срещи, конференции или други 

форуми на SICI 

3 бр. срещи (в т.ч. в 

онлайн формат) 

Мярка 3.2.2. Разширяване на 

участието в международни 

образователни мрежи и партньорства 

1.Участие в семинари, конференции или други 

форуми, инициирани от НИО или външни партньори  

участие в 2 бр. 

конференция/семинар 

2.Периодично провеждане на конференции/форуми  

с директорите за публично обсъждане на критериите 

и процедурите за инспектиране  

2 бр. форуми 

 


