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ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НИО: 

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

училищно образование 

Приоритет 2. Постигане на висока ефективност на процеса на инспектиране  

Приоритет 3. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество 

 

Приоритет 1: Устойчиво лидерство в процесите за оценка и повишаване на качеството на предучилищното и училищно  
образование 

Цели за 2022 
 

Мерки Отговорно 
звено/ 

структура 

Дейности Срок Индикатор за изпълнение 
  Индикатор за 

текущо състояние 
Индикатор за целево 

състояние 
(в края на 2022 г.) 

1. Утвърждаване 
на общото 
разбиране за 
качеството на 
образованието на 
всички участници 

Експертно 
анализиране на 
качеството на 
предоставяното 
образование в 

Дирекция 
“Инспектиране” 

Изготвяне на обобщена 
информация за 
оценките и насоките по 
области за 
инспектиране за 
учебната година 

до 1 
септември 
2022 г. 

Публикувана 
информация на интернет 
страницата на НИО – 0 
бр. 

Публикувана 
информация на интернет 
страницата на НИО – 1 
бр. 



в системата на 
предучилищното 
и училищно 
образование 

детските градини 
и училищата за  
формиране  на 
образователни 
политики 

Предоставяне на 
анализ на министъра на 
образованието и 
науката за качеството 
на образованието в 
инспектираните 
институции за 
годината 
 

до 1 
септември 
2022 г. 

Анализ  - 0 бр.   
 

Анализ  - 1 бр. 
  
 

Предоставяне на 
анализ на  
Министерския съвет за 
качеството на 
образованието в 
инспектираните детски 
градини и училища за 
годината 

до 1 
септември 
2022 г. 

Анализ  - 0  бр. 
 

Анализ  - 1 бр. 
 
 

Подкрепа за 
усъвършенстване 
на качеството на 
образование в 
детските градини 
и училища 
 

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”,  
дирекция 
“Инспектиране” 

Популяризиране на 
добри практики за 
повишаване качеството 
на образованието, 
наблюдавани по време 
на инспекциите   
 

Януари – 
декември 
2022 г. 
 

Публикации на интернет 
страницата на НИО - 0 
бр. 
 

Публикации на интернет 
страницата на НИО –4 
бр. 
 

 Публичност на 
дейността на НИО 
  
  
 
  

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”  
Дирекция 
“Инспектиране” 
 

Популяризиране на 
дейността на НИО 
 
 

Януари – 
декември 
2022 г. 

Публикации и съобщения 
на интернет страницата 
на НИО – 0 бр. 
 

Публикации и 
съобщения на интернет 
страницата на НИО – 5 
бр. 

   Информиране на 
обществеността за 
резултатите от 
инспекция 

Януари – 
декември 
2022 г. 

Публикуване на резюме 
на докладите от 
инспекции на интернет 
страницата на НИО – 0 
бр. 

Публикувани резюмета 
на докладите от 
инспекции на интернет 
страницата на НИО – 170 
бр. 

2. Утвърждаване 
на НИО като 
институция, 
развиваща 
качеството на 

Осигуряване и 
развиване на 
качеството в 
дейността на НИО 
 

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”, 
дирекция 
“Инспектиране” 

Проучвания на 
удовлетвореността на 
служителите от 
работата им в 
администрацията. 

Януари – 
декември 
2022 г. 
 

Проведени проучвания- - 
0 бр. 
 

 
Проведени проучвания – 
1 бр. 
 



образование в 
системата на 
предучилищното 
и училищното 
образование и в 
своята дейност 

 
Повишаване на 
сигурността на 
работата с електронни 
ресурси 

Януари – 
декември 
2021 г. 
 
 

Актуализация на плана за 
изпълнение на 
указанията за 
повишаване нивото на 
МИС– 0 бр. 

Актуализация на плана 
за МИС -1 бр. 
 

Разширяване и 
усъвършенстване 
на 
компетентностите 
за оценка, 
осигуряване и 
управление на 
качеството на 
служителите в 
НИО 
 

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”, 
дирекция 
“Инспектиране” 

Участие в обучения на 
служителите за 
повишаване на 
компетентностите им 
 
 
 

Януари – 
декември 
2022 г. 
 

Получени сертификати 
от обучения съгласно 
личните планове за 
обучение -0 бр. 
  

Получени сертификати 
от обучения съгласно 
личните планове за 
обучение - 18 бр. 
 

Януари – 
декември 
2022 г. 
 

Вътрешноинституционал
ни обучения – 0 бр. 

Вътрешноинституционал
ни обучения – 1 бр. 
 
 

Изпълнение на проект 
№ 2020-1-BG01-
KA104-078627 
„Качествена 
подготовка и 
позитивно 
взаимодействие в 
процеса на 
инспектиране“ по 
програма Еразъм+, 
ключова дейност 1 
„Образователна 
мобилност за 
граждани“ 

До 31 май 
2022 г. 
 
До 31 юли 
2022 г.  

Проведени мобилности – 
0  
Изготвен отчет -0 бр. 
 
 
 

Проведени мобилности – 
4 бр. 
Изготвен отчет -1 бр. 
 

Изпълнение на проект 
№ 2021-1-BG01-
KA122-ADU-
000030585 
„Качество на 
инспектиране чрез 
качество на обучението 
за инспектори“ по 
Програма „Еразъм+”, 
Ключова дейност 1 
„Образователна 

До 31 
декември 
2022 г. 

Проведени мобилности – 
0 бр. 

Проведени мобилности – 
6 бр. 



мобилност за 
граждани“ 
 Януари – 

декември 
2022 г. 
 

Вътрешноинституционал
ни обучения – 0 бр. 

Вътрешноинституционал
ни обучения – 1 бр. 
 
 

Периодично 
проследяване и 
оценка на 
въздействието  на 
политиките и 
мерките за оценка 
на качеството, 
реализирани от  
НИО 

Дирекция 
“Инспектиране”,  
  
 
 
 

Провеждане на 
проучвания за 
настъпили промени в 
детските 
градини/училищата 
вследствие на 
извършени инспекции 

Ноември 2022 
г. 

Проучване за настъпили 
промени в детските 
градини/училищата 
вследствие на проведени 
инспекции – 0 бр. 

Проучване за настъпили 
промени в детските 
градини/училищата 
вследствие на проведени 
инспекции – 1 бр. 
 
 

Осъществяване на 
мониторинг на 
проведени инспекции 
 

Февруари – 
декември 
2022 г. 

Доклад от вътрешен 
мониторинг – 0 бр. 
 
 

Доклад от вътрешен 
мониторинг – 1 бр. 
 

 
Приоритет 2 Постигане на висока ефективност на процеса на инспектиране 
 
3. Утвърждаване 
на модела за 
инспектиране 
като позитивна 
мотивация за 
предоставяне на 
качествено 
образование от 
образователните 
институции 

Експертно 
оценяване на 
качеството на 
предоставяното 
образование в 
детските градини 
и училищата за 
подобрение на 
качеството 
 

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”  
Дирекция 
“Инспектиране 

Провеждане на 
инспекции на детски 
градини и училища 
 

Февруари – 
декември 
2022 г. 
 

Проведени инспекции - 0 
бр. 

 

Проведени инспекции - 
170 
 
 

Предоставяне на 
оценка и насоки от 
инспекция на 
директора на 
инспектираната детска 
градина/училище 

Февруари – 
декември 
2022 г. 
 

Доклади от  инспекции -0 
бр. 
 

Доклади от  инспекции – 
170  бр. 
 
 

Предоставяне на 
оценки и насоки от 
инспекциите на 
началника на 
съответното 
регионално управление 
на образованието  

Февруари – 
декември 
2022 г. 
 

Изготвени писма до 
началника на  РУО – 0 
бр. 
 

Изготвени писма до 
началника на  РУО – 15 
броя 
 
 

Осъществяване 
на периодична 

Усъвършенстване 
на 
инструментариум

Дирекция 
“Инспектиране” 

Усъвършенстване на 
инструментариума за 
инспектиране, 

Септември 
2022 г. 

Усъвършенстван 
инструментариум – 0 бр. 
 

Усъвършенстван 
инструментариум – 1 бр. 
 



рефлексия на 
действащия 
модел за 
инспектиране 
 

а за инспектиране 
в зависимост от 
променени 
условия на 
външната среда 

отговарящ на  
съвременните 
тенденции и политики 
(променени условия на 
външната среда, 
законодателна уредба 
или др. фактори) 

 
 
 
 

Дирекция 
“Инспектиране” 

Планиране и 
управление на 
инспекциите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Септември 
2022 
 
 
Януари – 
ноември 2022  
 

Годишен план за 
инспекции – 0 бр. 
 
Месечни планове за 
инспекции – 0 бр. 

Годишен план за 
инспекции -1 бр. 
 
Месечни планове за 
инспекции – 6 бр. 

Подобряване на 
обратната връзка 
за проследяване 
ефективността от 
провежданите 
инспекции в 
системата на 
предучилищното 
и училищното 
образование 
 

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”, 
дирекция 
“Инспектиране” 
 

Усъвършенстване на 
инструментариума за 
обратна връзка 

Август 2022 
г. 

Актуализирани анкети -0 
бр. 
 
 

Актуализирани анкети – 
3 бр. 
 
 

Провеждане на 
проучвания сред 
участниците в процеса 
на инспектиране и 
изследване на ефекта 
от проведените 
инспекции 
чрез осигурена обратна 
връзка 
 

Януари 2022 
Декември 
2022 г. 

Проведени проучвания 
сред участниците в 
процеса на инспектиране 
и анализ за 
удовлетвореността на 
участниците в процеса на 
инспектиране – 0 бр. 
 

Проведени проучвания 
сред участниците в 
процеса на инспектиране 
и анализ за 
удовлетвореността на 
участниците в процеса на 
инспектиране – 3 бр. 
 



Приоритет 3 
Сътрудничество  и партньорство за осигуряване на по-високо качество 

 
Разширяване на 
партньорството с 
институциите от 
системата на 
предучилищното 
и училищното 
образование и 
заинтересованите 
страни 

Разширяване на 
мрежата от 
външни 
инспектори 

Дирекция 
“Административно 
осигуряване”, 
дирекция 
“Инспектиране” 

Провеждане на 
ефективно обучение на 
външни инспектори 

Юни – 
септември 
2022 г. 

Проведено обучение - 0 
 

Проведено обучение -1  
 

Усъвършенстване на 
програми за обучение 
на кандидати за 
външен инспектори 

Юли – 
септември 
2022 г. 

Усъвършенствани 
програми за обучение – 0 
бр. 
 

Усъвършенствани 
програми за обучение – 1 
бр. 
 

Провеждане на 
годишна среща на 
външните инспектори 

Май-
септември 
2022 г. 

Годишна среща на 
външните инспектори – 0 
бр. 

Годишна среща на 
външните инспектори – 1 
бр. 
 

Провеждане на 
надграждаща 
квалификация на 
външните инспектори 
– обучение за 
ръководител на 
инспектиращ екип 

Февруари – 
декември 
2022 г. 

Проведено обучение – 0 
бр. 

Проведено обучение – 2 
бр. 

Поддържане на 
технологично 
усъвършенстван 
регистър на външните 
инспектори 
 

Декември 
2022 г. 

Актуализация на базата 
данни за външни 
инспектори – 0 бр. 
 

Актуализация на базата 
данни за външни 
инспектори -1 бр. 
 

Сътрудничество с 
регионалните 
управления на 
образованието 
като институции, 
изпълняващи 
методическа 
подкрепа на 
детските градини 
и училищата 

Дирекция 
“Инспектиране” 

Прилагане на 
механизъм за 
информиране на РУО 
за резултатите от 
проведените 
инспекции 
 
 

Декември 
2022 г. 

Приложен механизъм - 0 
 
 

Приложен механизъм – 
15 броя 
 
 
 



Сътрудничество с 
органите на 
местно 
самоуправление и 
кметовете 

Дирекция 
“Инспектиране” 

Създаване на 
механизъм за обратна 
връзка за информиране 
на кметовете за 
резултатите от 
проведените 
инспекции в детските 
градини 

Август 2022 
г. 

 
проучвания – 0 бр. 
обратни връзки– 0 бр. 

проучвания – 1 бр. 
обратни връзки– 5 бр. 

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 
 

Координация и 
сътрудничество  с 
международни 
партньори за 
обмяна на опит 

Дирекция 
“Инспектиране” 
 

Поддържане и 
надграждане на 
ефективни партньорски 
взаимоотношения 
 
 
 

Февруари – 
декември 
2022 г. 

Участия в работни срещи 
на SICI  - 0 бр. 
 
Обменени добри 
практики– 0 бр. 
 
 

Участия в работни срещи 
на SICI – 2 бр.  
 
Обменени добри 
практики– 2 бр.. 
 
 

Разширяване на 
участието в 
международни 
образователни 
мрежи и 
партньорства   

Споделяне на опит и 
практики в 
международни  форуми 

Февруари – 
декември 
2022 г. 

Инициативи и участия в 
семинари, форуми от 
НИО или външни 
партньори – 0 бр. 

Инициативи и участия в 
семинари, форуми от 
НИО или външни 
партньори – 1 бр. 

 


