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НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

  

 

 

 

 

УКАЗАНИЕ „Готови за инспекция“  

 

Представете активно и позитивно институцията, която управлявате, 

приемете с разбиране ползите от инспекцията и съдействайте на 

процеса на инспектирането 

 

 

 

Съдържание: 

I.  Организация на инспектирането  2 

II. Роля и дейности на директора на детската градина/училището в 

подготвителния етап на комбинираната инспекция 

 

3 

III. Роля и дейности на директора на детска градина/училище в същинския 

етап на комбинираната инспекция 

 

8 

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

заключителния етап на комбинираната инспекция 

 

9 

V. Указания за работа с електронната система за управление на 

инспектирането (ЕСУИ) 

 

10 

 

 



 

2 
 

I. Организация на инспектирането  

 

Настоящето Указание е изготвено за провеждане на комбинирани инспекции през 

учебната 2021/2022 година. 

Моделът на комбинирана инспекция се прилага в условията на продължаваща 

пандемична обстановка, обусловена от разпространението на COVID-19 или други 

извънредни случаи, при които се налага различна и гъвкава организация на образователния 

процес, съобразно прилаганите мерки за осигуряване на безрискова среда в образователната 

институция. 

За провеждането на всяка инспекция се определя инспектиращ екип, който се състои от: 

 координатор – вътрешен инспектор от НИО и/или ръководител (вътрешен инспектор 

от НИО или външен инспектор, преминал специализирано обучение).  

 външни инспектори – членове на инспектиращия екип.  

Координаторът организира и координира цялостното провеждане и отчитане на 

инспекцията. Ръководителят работи в тясно сътрудничество с координатора от НИО за 

ефективно изпълнение на инспекционните дейности и изготвянето на доклад от инспекция.  

Процесът на инспектиране при комбинираната инспекция обхваща трите етапа, които са 

характерни и за останалите начини на провеждане инспекция, регламентирани в чл. 17 и чл. 

18 от Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и 

училищата.   

Подготвителният и заключителният етап на инспекцията протичат изцяло в електронна 

среда.  

При този модел на инспекция, в същинския етап, наблюдението на институцията се 

осъществява на място в детската градина/училището, а наблюдението на педагогически 

ситуации/учебни часове и провеждането на структурираните срещи може да се организира 

по различен начин, в зависимост от организацията на дейността на институцията и 

предприетите мерки за невзаимодействие. 

В случаите, в които всички деца/ученици се обучават присъствено, наблюдението на 

педагогически ситуации/учебни часове се осъществява на място в институцията. Когато 

паралелки или класове се обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС), учебните 

часове в тези паралелки или класове се наблюдават от инспектиращия екип в електронна 

среда (в електронната платформа, която използва училището). В електронна среда се 

наблюдават само учебни часове, но не и педагогически ситуации.  
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Срещите с представителите на родителите, учениците, педагогическите специалисти и с 

екипа за управление могат да се провеждат на място в училището или в електронна среда, 

според приетите противоепидемиологични мерки на национално и/или институционално 

ниво.  

 

II. Роля и дейности на директора на училището в подготвителния 

етап на комбинираната инспекция 

Директорът на Националния инспекторат по образованието (НИО) 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, в т.ч. прикачването 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). 

В подготвителния етап директорът на инспектираната институция (или упълномощено 

от него лице) при провеждане на комбинирана инспекция извършва следните дейности: 

1. Информира екипа на детската градина/училището за предстоящата инспекция и го 

запознава с дейностите и периода на провеждане.  

2. Съдейства на ръководителя/координатора на инспекцията при изготвянето на 

плана за провеждане на същински етап. 

3.  Подготвя документите, посочени в таблица № 1. 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 № 1). 

Таблица № 1. Документи за набиране на информация  

 Документи, които следва да бъдат 

публикувани на интернет страницата на 

детската градина/училището на 

Документи, които следва да се качат в 

Електронната платформа за управление 
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основание Закона за предучилищното и 

училищното образование, Наредба № 10 за 

организация на дейностите в училищното 

образование и Наредбата за 

приобщаващото образование 

на инспектирането (ЕСУИ) 

1. Етичен кодекс на училищната 

общност – ЗПУО, чл. 175, ал. 3 

2. Актуална Стратегия за развитие на 

училището за следващите 4 години с 

приложени към нея 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 

1. Програмна система 

като част от Стратегията за развитие на 

детската градина  

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. Информация за средните резултати 

през последните три години от: 

5.1.националното външно оценяване в IV и 

VII клас по български език и 

литература и по математика; 

5.2. държавен зрелостен изпит по 

български език и литература, втори 

задължителен зрелостен изпит и/или 

задължителен държавен изпит за 

придобиване на степен на 

професионална квалификация; 

5.3. държавните изпити за придобиване на 

степен на професионална 

квалификация. 

5.4. информация за средните резултати от 

провежданите до момента национални 
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10.  Утвърден бюджет и отчет/и 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.  Утвърден график за консултиране 

по учебни предмети (не по-късно от 

15 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 

външни оценявания в Х клас (по 

български език и литература, по 

математика, по чужд език и по 

дигитални компетентности) 

6. Вътрешни правила за работната 

заплата с приложенията към тях.  

7. Показатели за оценяване на 

резултатите от труда на 

педагогическите специалисти и на 

непедагогическия персонал. 

8. Кратко описание на иновацията (ако е 

приложимо) 

9. Актуално седмично разписание по 

образователни направления/учебни 

предмети за времето на инспекцията  

10. Насоки за обучение и действия в 

условията на извънредна епидемична 

обстановка в училището (за 

настоящата учебна година), вкл. 

препоръчителните мерки, приети от 

педагогическия съвет и прилагани в 

детската градина/училището; 

информация за организацията на 

обучителния/учебния процес; 

информация за избраната от детската 

градина/училището електронна среда, 

за начина на осъществяване на 

обучението (синхронно /асинхронно 

/смесено) и комуникацията 

 

Електронната система за управление на инспектирането приема документи във 

формати: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, без необходимост да бъдат сканирани. 
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4. Попълва необходимата информация за институцията в раздел „Портфолио“ в 

ЕСУИ, като следва указанието за работа с ЕСУИ. Портфолиото на институцията 

служи за съпоставяне на получените данни с критериите и индикаторите за 

инспектиране, разработени в изпълнение на чл. 274, ал. 5, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и публикувани на електронната 

страница на НИО. 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 № 1. 

6. Попълва въпросника за директор съгласно указанието за работа с ЕСУИ. 

7. Организира попълването и качването на въпросниците от педагогическите 

специалисти, родителите, учениците, съгласно Указанието за работа с ЕСУИ. 

Необходимият брой участници за попълване на въпросниците е минимум 50% от 

всяка целева група (педагогически специалисти, родители, учители и ученици). 

8. Запознава педагогическите специалисти, учениците и родителите с начина на 

достъп до въпросниците в ЕСУИ. 

9. Уведомява педагогическите специалисти, че:  

 следва да предоставят планирането на дидактическата си работа преди наблюдението 

на педагогически ситуации/ учебни часове на място или в електронна среда;  

 при наблюдение на педагогическа ситуация/учебен час не е необходимо учителят да 

прекъсва дейността си и да дава пояснения на инспектора; 

10. Планира провеждането на структурирани срещи след обсъждане с 

ръководителя/координатора на инспектиращия екип с: 

 педагогически специалисти; 

 родители; 

 ученици; 

 екипа за управление 

11. Осигурява достъп (профили/кодове/линкове) в образователните платформи или 

приложенията за наблюдение на учебни часове и създава групи за провеждането на 

срещите (когато те се осъществяват в електронна среда, а не присъствено в 

институцията). 
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12. Проследява предварително наличието на технически средства/устройства и достъп, 

използвани от участниците, включени в структурираните срещи. Всеки участник се 

включва в срещите със собствено устройство. 

13. Уведомява участниците в структурираните срещи за датата и часа на провеждане на 

съответната среща. 

Препоръчителният брой на участниците, представители на педагогическите 

специалисти, учениците и родителите, във всяка от срещите е между 10 и 12 души. 

Срещите с учениците, родителите и педагогическите специалисти се провеждат без 

присъствието на директора или представител на ръководството на училището. 

 На срещата с ученици може да присъства психолог или педагогически съветник. 

  В срещата с екипа за управление участва и счетоводителят на детската 

градина/училището.  

 Когато педагогически специалист е и родител, той участва само в срещата с 

педагогическите специалисти.  

 

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

същинския етап на комбинираната инспекция   

По време на същинския етап на инспекцията се осъществяват следните дейности:  

 Наблюдение на институцията – посещение на детската градина/училището.  

 Наблюдение на педагогически ситуации/учебни часове – присъствено или в 

електронна среда според плана за провеждане на същински етап. При необходимост 

учебни часове в училище да се наблюдават в електронна среда, наблюдението може 

да се извършва от повече от един инспектор. 

 Провеждане на структурирани срещи с представители на учениците, родителите, 

педагогическите специалисти и с екипа за управление – присъствено в институцията 

или в електронна среда. 

В същинския етап на инспекцията директорът на инспектираната институция (или 

упълномощено от него лице) извършва следните дейности: 

1. Уведомява педагогическите специалисти, че продължителността на наблюдение на 

педагогическа ситуация/учебен час присъствено е не по-малко от 20 минути, а в 

електронна среда учебните часове се наблюдават в цялата им продължителност. 
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2. Предоставя на ръководителя на инспектиращия екип преди започване на 

наблюдението планирането на дидактическата работа от учителите за 

педагогическите ситуации/учебните часове, които ще се наблюдават.  

3. Съдейства на ръководителя на инспектиращия екип като следи за спазването на 

предварително уточнения план за провеждане на същински етап.  

4. Уверява се, че всяка от структурираните срещи (с представители на родителите, 

педагогическите специалисти и учениците) е започнала успешно, чрез кратко 

включване в началото, преди започване на дискусията, когато срещата се провежда в 

електронна среда. 

5. Участва  в среща с екипа за управление и осигурява присъствие на счетоводителя 

на институцията. 

 

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

заключителния етап на комбинираната инспекция 

 

В заключителния етап на инспекцията се осъществяват следните дейности: 

 Анализ на получените данни от дейностите в подготвителния и същинския етап – от 

документите, интернет страницата на институцията, въпросниците за родители, 

ученици, педагогически специалисти, директор, наблюдението на институцията, 

наблюденията на педагогически ситуации/учебни часове, срещите с представители 

на родителите, учениците, педагогическите специалисти, екипа за управление; 

 Оценяване на качеството на предоставяното образование от детската градина или 

училището в определен момент от дейността им, което се състои в съпоставяне на 

получените данни от инспекцията с индикаторите за инспектиране; 

 Изготвяне на цялостна независима оценка на качеството на образованието, 

предоставяно от инспектираната детска градина/училища, която съдържа  

получените качествени оценки на областите за инспектиране; 

 Определяне на силните страни, насоките за подобрение и препоръките за 

подобряване на качеството на образование във всяка област за инспектиране; 

 Изготвяне на предварителен доклад и обсъждане с директора на инспектираната 

институция; 
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 Предоставяне на окончателен доклад от инспекция на директора на инспектираната 

институция и началника на съответното регионално управление на образованието; 

 Публикуване на резюме на доклада от инспекцията на детската градина или 

училището на електронната страница на НИО. 

В заключителния етап директорът на инспектираната институция извършва следните 

дейности: 

1. Изпраща в указания срок по електронната поща на ръководителя/координатора 

на инспекцията своите бележки и коментари към предварителния доклад от 

инспекцията. 

2. Информира ръководителя/координатора в указания срок по електронната поща 

в случай че няма бележки и коментари. 

3. Получава окончателния доклад от инспекция и информация с посочени 

аргументи, кои бележки са приети и кои не следва да бъдат взети под внимание. 

Бележките от директора не променят оценката от инспектирането, 

определените насоки за подобрение и конкретните препоръки.   

В случай че бележките и коментарите на директора са основателни, се 

отстраняват технически неточности.  

 

V. Указания за работа с електронната система за управление на 

инспектирането (ЕСУИ) 

А. Общи указания: 

Директорът на детската градина/училището има достъп до системата само за периода 

на инспекция. Директорът на детската градина/училището има достъп само до данните на 

ръководената от него институция. 

Достъпът до данните се извършва с потребителското име (код по НЕИСПУО) и 

паролата на директора 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 повторно влизане. 

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

Б. Последователни стъпки 
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1. Попълва се потребителското име и паролата за вход в Националната електронна 

информационна система за предучилищното и училищното образование 

(НЕИСПУО).  

2. Натиска се бутон „Вход в системата“.  

3. Вляво се визуализира надпис „Инспектиране“ и административно-териториална 

област, в която се намира детската градина/училището. 

4. Вдясно се визуализира надпис „Моля навигирайте до съответното учебно заведение“.  

5. Избира се общината, в която се намира детската градина/училището. 

6. Избира се населеното място/район, в който се намира детската градина/училището.  

7. Появява се името на детската градина/училището. 

8. В основното меню, в раздел „Нова инспекция“, се вижда номерът на заповедта за 

инспекция, началната и крайната дата на инспекцията, имената на координатора и 

ръководителя на инспектиращия екип, имената на външните инспектори. 

9. В основното меню, в раздел “Портфолио” се съдържат следните рубрики: „Данни за 

училището“, „Данни за персонала“, “Ученици”, “Резултати ВО/ДЗИ”, “Документи” 

и “Други документи”. 

10. В основното меню, в раздел „Портфолио“, в рубриката „Данни за училището“, са 

пренесени статистически данни за детската градина/училището от НЕИСПУО. В 

празните полета следва да се попълни необходимата информация.   

11.  В раздел „Портфолио“, в рубриката „Данни за персонала“ част от общите данни са 

пренесени от НЕИСПУО. В празните полета следва да се попълни необходимата 

информация.   

12. В раздел „Портфолио“, в  празните полета на рубриката „Ученици“ е необходимо  да 

се  попълни изисканата информация.  

13. В раздел „Портфолио“, в празните полета на рубриката „Резултати от ВО/ДЗИ“ е 

необходимо да се попълни  изисканата информация.  

Предоставената от институцията информация по т. 10 - 13 трябва да е актуална, 

коректна и в достатъчна степен изчерпателна, за да бъде съотнесена пълноценно към 

критериите и индикаторите, с които се оценява качеството на предоставеното от 

детската градина/училището образование.   

14.  В раздел „Портфолио“, в рубриката „Документи“ е необходимо да се  прикачат 

изисканите документи във формат Word или Еxcel. 
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15.  В раздел „Портфолио“, в рубриката „Други документи” - ако е приложимо“, е 

необходимо да се прикачат допълнителни документи във формат Word или Еxcel, 

които са приложими за инспекцията. В тази секция се качват и всички документи, 

които следва да са на интернет страницата на институцията, съгласно нормативните 

изисквания, но инспектираната институция не поддържа такава. 

16.  Директорът организира и отговаря за качването на документите в ЕСУИ.  

В. Генериране и попълване на карти/въпросници 

1. От основното меню се избира раздел „Попълване на карти“ и се избира „Създаване 

на карти“. Директорът или упълномощено лице генерира въпросниците за 

педагогическите специалисти, за родителите и за учениците. Генерирането става 

след въвеждането на електронни адреси (имейли). Електронните адреси се въвеждат 

групово, т.е. генерира се един въпросник с електронните адреси на всички учители, 

един въпросник с електронните адреси 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. Броят на 

групово въведените имейли не трябва да надвишава 100. Ако има повече от 100 

ученици/родители/педагогически специалисти в училището се правят отделни 

групи до 100 имейли за всеки въпросник. Всички имейли се разделят един от друг с 

знака точка и запетайка и интервал преди следващия имейл, както е показано в 

скобите (ivanpetrov@gmail.com; mimapepi@mail.bg; dg34a@abv.bg)  

2. За всеки въпрос са възможни 4 отговора. Четирите възможности могат да се видят 

в лентата за отговори под въпроса. Като се доближи курсора върху лентата за 

отговори, може да се видят възможните 4 отговора на конкретния въпрос. 

Анкетираните посочват този отговор, който в най-голяма степен съответства на 

тяхното мнение. Отговарянето става чрез плъзгане (преместване на плъзгача) върху 

избрания отговор.  

3. Всеки въпросник съдържа въпроси на повече от една страница. Необходимо е да се 

прелисти страницата, за да се отговори на всички въпроси. 

4. След попълването на въпросника задължително се натиска бутон „приключване на 

картата“. 
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За ученици до 16 години въпросниците се изпращат на електронните адреси на 

родителите им, за ученици над 16 години – на техните лични електронни адреси. 

Въпросници попълват учениците от IV до XII клас.  

В случай че родител има повече от едно дете в детската градина/училището, той 

попълва информация за по-голямото дете. 

5.  При генериране на въпросниците за ученици, родители или педагогически 

специалисти и добавяне на съответните имейли, трябва да се натисне оранжевият 

бутон „Нова карта“ вдясно на екрана, за да бъдат въпросниците автоматично 

изпратени на електронните адреси на получателите. Адресатите получават анкетата 

под формата на линк. Всеки линк е анонимен и уникален, т.е. не може да се 

изпращат анкети през електронните дневници. Не може да се попълват няколко 

анкети върху един и същи линк. 

6. Въпросникът за директора се генерира чрез натискане на оранжевия бутон „Нова 

карта“ и може да бъде попълнел директно в ЕСУИ. 

7. Резултатите от въпросниците се обобщават автоматично. 

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

поща е невъзможно, директорът на детската градина/училището 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 електронни адреси 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). 
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 Организира с помощта на упълномощено от него лице попълването на отговорите в 

служебните електронни адреси. 

И при двата варианта директорът осигурява анонимност при попълването.  

При възникнали технически проблеми и невъзможност да се изпълнят предложените 

варианти директорът се обръща към ръководителя/координатора на инспектиращия екип. 

 

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! 


