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I. Контекст на инспектирането през учебната 2021/2022 година 

 

 

Легенда: 

 Инспектирани от 1 до 5 институции 

 Инспектирани от 6 до 20 институции 

 Инспектирани над 20 институции 

 

1.1. Настъпили промени в процеса на инспектиране. 

През учебната 2021/2022 година Националният инспекторат по образование (НИО) 

осъществи инспектиране на институции от предучилищното и училищното образование при 

условията и по реда на Наредба № 18 от 9 септември 2021 година за инспектирането на 

детските градини и училищата, обнародвана в Държавен вестник брой 77 от 16 септември 

file:///D:/ДЕЙНОСТИ%20В%20НИО%20ЮНИ-СЕПЕТМВРИ%202022/ОБОБЩЕНА%20ОЦЕНКА/ОБОБЩЕНА%20ИНФОРМАЦИЯ.docx
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2021 година, която отменя Наредба № 15 от 2016 г. от 8 декември 2016 г. за инспектирането 

на детските градини и училищата. 

Целта на инспектирането е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на 

качество на предоставеното образование за успешна реализация на децата и учениците. 

Според регламентираните в чл. 6 от Наредба № 18/09.09.2021 г. за инспектирането 

на детските градини и училищата три области за инспектиране – образователен процес, 

управление и институционална среда и във връзка с изискванията на чл. 274, ал. 5, точка 1 

от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) бяха разработени, 

апробирани и утвърдени нови критерии и индикатори за инспектиране в изключително 

кратки срокове във връзка с публикуването на наредбата в Държавен вестник на 16.09.2021 

г. и влизането в сила от учебната 2021/2022 г. 

В настоящата учебна година бе приложен нов модел на организиране и провеждане 

на инспекциите: инспектор от НИО координира дейността на няколко инспектиращи екипа, 

които се ръководят от външни инспектори, успешно завършили специализирано обучение 

за изпълнение на дейността. Целта на успешно приложения модел е разширяване на обхвата 

на инспектираните институции. 

 

1.2. Брой и видове инспектирани институции 

През учебната 2021/2022 година НИО извърши 148 инспекции при планирани 150 

инспекции в Годишния план за дейността на НИО за учебната 2021/2022 година. Не се 

осъществиха инспекции в Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, село Сокол, 

община Главиница, област Силистра и Основно училище „Отец Паисий“, село Стефан 

Караджа, община Главиница, област Силистра след постъпило писмо от началника на 

регионалното управление на образованието – Силистра, изх. № РД-3-595/21.03.2022 г. с 

информация за закриването на двете училища след решения на Общинския съвет – община 

Главница (№ 246/23.02.2022 г. и № 247/23.02.2022 г., отразени в Протокол №36/23.02.2022 

г. от заседание на съвета). 

НИО приложи следните принципи за подбор на институциите за инспектиране през 

учебната 2021/2022 година: 

➢ Чрез използване на метода „Анализ на риска“ – институции, получили 

незадоволителна оценка от инспекция през учебната 2020/2021 година – 



4 

 

инспектирани са Детска градина „Кокиче“, село Равно поле, община Елин Пелин, 

област София-област и Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, 

град Враца, община Враца, област Враца. 

➢ Териториален принцип – инспектирани са 64 училища.  

➢ По вид на училищата – обединени училища – инспектирани са 61 училища. 

➢ Училища с добри практики от София, участвали в проект „Иновативен модел за 

полицентрично инспектиране на мрежа от училища в България“ – инспектирани 

са 10 училища  

➢ Училища, участвали в апробирането на процедурите и инструментите за 

инспектиране през 2018 година – инспектирани са 9 училища.  

➢ Доброволен принцип – две училища са заявили желание за провеждане на 

инспекция. 

(Диаграма 1).  

 

 

Диаграма 1. Инспектирани училища през 2021/2022 учебна година по принцип на подбор 

 

Всички инспектирани училища са неспециализирани в зависимост от вида на 

подготовката в тях.  

Според етапа или степента на образование съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗПУО 
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инспектираните институции са 44 основни училища, 61 обединени училища, 25 средни 

училища, 12 гимназии и 4 начални училища. В зависимост от съдържанието на подготовката 

по чл. 38, ал. 2 от ЗПУО, гимназиите са 6 професионални и 6 профилирани. Дяловото 

разпределение на институциите според вида им е нагледно представено на Диаграма 2.   

 

 

Диаграма 2. Инспектирани училища през 2021/2022 учебна година по вид на институцията 

 

 

II. Обобщени оценки от инспектирането 
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2.1. Обобщена оценка на качеството на образованието по областите на инспектиране 

Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от 

инспектираните училища образование съдържа получените качествени оценки на областите 

за инспектиране. Оценката на всяка отделна област за инспектиране се формира като 

процентно отношение на сбора от точките, получени по отделените критерии, към 

максималния брой точки за областта. 

Средните оценки на качеството на предоставяното от инспектираните училища 

образование през учебната 2021/2022 година по области на инспектиране са в диапазона 

„добра“, представени на Таблица 1 и визуализирани на Диаграма 3.  

 

Таблица 1. Средни оценки на качеството на образование по области на инспектиране 

 

Област за инспектиране Качествена средна оценка 

„Образователен процес“ Добра (66,33%) 

„Управление“ Добра (71,12%) 

„Институционална среда“ Добра (72,11%) 



7 

 

 

Диаграма 3. Средни оценки на инспектираните училища през учебната 2021/2022 година по 

области на инспектиране  

 

Изчислената честота на повторяемост на качествените оценки в инспектираните 

училища по области на инспектиране показва най-висок дял на оценките „добра“ в област 

„Институционална среда“ (в 65,76% от училищата). Същата качествена оценка е с 

повторяемост над 50% и в другите две области на инспектиране. Много добра оценка 

получават 21,92% от училищата в област „Управление“, 19,86% от тях в област 

„Институционална среда“ и 6,16% от училищата в област „Образователен процес“, където 

се наблюдава и най-нисък дял на оценките „много добра“. Качествената оценка 

„задоволителна“ заема най-висок дял в област „Образователен процес“ (в 33,56% от 

училищата), а в област „Управление“ и „Институционална среда“ тя е с повторяемост 

съответно в 21,23% и 14,38% от училищата. „Незадоволителна“ оценка е отчетена само в 

област „Образователен процес“ в едно училище (Диаграма 4).  
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Диаграма 4. Честота на повторяемост на качествените оценки  

по области на инспектиране 

 

 

 

 

 

2.2. Обобщена оценка на качеството на образованието по критериите и индикаторите 

за инспектиране 

Проследена е обобщената оценка по критерии и индикатори в трите области  на 

инспектиране. 

В област „Образователен процес“ процентното съотношение на средния брой точки 

по всеки критерий спрямо максималния брой точки по всеки критерий е представено на 

Диаграма 5.  
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Диаграма 5. Обобщена оценка на степента на изпълнение на критериите от област 

„Образователен процес“ 

 

Най-висок дял по степен на изпълнение е измерен за критерия „Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучение“ – 72%, а най-нисък при критерия „Прилагане на 

компетентностния подход за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците“ – 57,56%. Останалите три критерия заемат междинно място, като критерият 

„Прилагане на компетентностния подход при възпитанието и социализацията на 

децата/учениците“ е с дял 64,95% степен на изпълнение, критерият „Прилагане на 

компетентностния подход в процеса на обучение“ – с  62,13% и критерият „Прилагане на 

компетентностния подход в процеса на оценяване. Резултати от обучението.“ – с  58,25%. 

За всеки критерий е определен средният брой точки, който са получили индикаторите 

към него, като се има предвид, че максималният брой точки за всеки индикатор по всички 

критерии от трите области на инспектиране е 4. Изчисленият среден брой точки позволява 

да се определят индикаторите, получили близка до максималната стойност и тези, които 

значително се различават от нея.   

Критерият „Ефективност на взаимодействието в процеса на обучение“ се измерва с 

три индикатора, от които най-висока степен на изпълнение получава ефективното 

управление на групата/класа със среден брой точки 3,18. Останалите два индикатора, 

проследяващи планирането и организирането на педагогическата ситуация, учебния час или 

учебната практика са оценени съответно с 2,78 и 2,67 точки (Диаграма 6). 
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Диаграма 6. Среден брой точки на индикаторите от критерий „Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучение“ 

 

Оценката на критерия „Прилагане на компетентностния подход в процеса на 

обучение“ се формира въз основа на четири индикатора, от които най-голям среден брой 

точки (3,24 точки) се установяват при формирането и развиването на езиковата 

компетентност, а най-малък при индикатора, измерващ изграждането на дигитални 

компетентности, оценен с 1,74 точки (Диаграма 7). 

 

Диаграма 7. Среден брой точки на индикаторите от критерий „Прилагане на компетентностния 
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подход в процеса на обучение“ 

 

Критерият „Прилагане на компетентностния подход при възпитанието и 

социализацията на децата/учениците“ се отличава с висока диференциация на получените 

точки по индикатори – от средно 3,04 точки, получени за индикатора „Формиране и 

развиване на компетентности, свързани със здравето, спорта и поддържането на устойчива 

околна среда“ до 1,97 точки на индикатора „Развиване на умения у децата/учениците за 

работа в екип“ (Диаграма 8). 

 

Диаграма 8. Среден брой точки на индикаторите от критерий „Прилагане на компетентностния 

подход при възпитанието и социализацията на децата/учениците“ 

В следващия критерий от област „Образователен процес“ – „Прилагане на 

компетентностния подход за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците“ всички индикатори са получили половината и повече от половината точки от 

максималния брой от 4 точки. Най-висока е оценката на индикатора „Екипна работа при 

осигуряване на подкрепа за личностно развитите на децата и учениците“ – среден брой 3,04 

точки. В низходящ ред следват индикаторите, измерващи осигурената общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, получили 

съответно 2,83 и 2,81 среден брой точки и ранното оценяване на потребностите от подкрепа 

за личностно развитие в предучилищното образование – 2,03 точки (Диаграма 9). 
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Диаграма 9. Среден брой точки на индикаторите от критерий „Прилагане на компетентностния 

подход за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ 

 

В последния критерий от областта „Прилагане на компетентностния подход в 

процеса на оценяване. Резултати от обучението.“ петте индикатора са измерени с близки по 

стойност резултати – от среден брой 2,59 точки до среден брой 2,86 точки (Диаграма 10). 

 

Диаграма 10. Среден брой точки на индикаторите от критерий „Прилагане на 

компетентностния подход в процеса на оценяване. Резултати от обучението.“ 

 

Диаграма 11 представя най-високия среден брой точки по индикатори в област 

„Образователен процес“. Измерени са средно 3,24 точки за индикатора, проследяващ 
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езиковата компетентност на децата и учениците от критерий „Прилагане на 

компетентностния подход в процеса на обучение“, 3,18 точки за индикатора, изследващ 

ефективността на управлението на групата/класа от критерий „Ефективност на 

взаимодействието в процеса на обучение“ и 3,1 точки за формираната демократична култура 

в училище от критерия „Прилагане на компетентностния подход при възпитанието и 

социализацията на децата/учениците“.  

 

Диаграма 11. Най-голям среден брой точки по индикатори от област „Образователен процес“ 

Най-ниска степен на изпълнение на индикаторите в област „Образователен процес“ 

е установена при изграждането на дигитални компетентности (постигнати са 1,74 точки като 

среден брой), уменията на децата и учениците за работа в екип (среден брой 1,97 точки),  

формирането и развиването на умения за самооценка,  самокритичност и 

самоусъвършенстване (2,17 точки) и прилагането на иновативни подходи, техники, 

технологии и методи, и придобиване на STEM-умения (2,42 точки). Два от индикаторите не 

достигат половината от максималния брой 4 точки (Диаграма 12). 
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Диаграма 12. Най-малък среден брой точки по индикатори от област „Образователен процес“ 

   

В област „Управление“ процентното съотношение на средния брой точки по всеки 

критерий спрямо максималния брой точки по всеки критерий показва най-висока степен на 

изпълнение на критерия „Управлениe на информационно-технологичните ресурси“ със 

79,88%, а най-ниска на критерия „Управление на партньорствата за развитие на училището“ 

– 57,67%. В низходящ ред след критерия с най-висока степен на изпълнение са „Управление 

на финансовите ресурси“ (77,38%), „Оперативно управление“ (72,33%), „Управление на 

човешките ресурси“ (70,33%) и „Стратегическо управление и лидерство“ (68,25%). 

Постигнатите резултати, подобно на първата област на инспектиране са над 50%, но дават 

информация за по-ниска степен на изпълнение на партньорствата като фактор за 

повишаване на качеството на образованието, както в училищната общност, така и със 

заинтересовани страни  (Диаграма 13).  
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Диаграма 13. Обобщена оценка на степента на изпълнение на критериите от област 

„Управление“ 

 

Степента на изпълнение на първия критерий в област „Управление“ се измерва с 

четири индикатора, проследяващи стратегическото планиране, комуникацията за 

изпълнение на стратегията, резултатите от стратегическото управление, мерките за 

подобряване на качеството и лидерството в училищната общност (Диаграма 13).  

 

 

Диаграма 13. Среден брой точки на индикаторите от критерий  

„Стратегическо управление и лидерство“ 
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Оперативното планиране и организиране на дейността на училището е индикаторът 

с най-голям среден брой точки от останалите два по критерия „Оперативно управление“. С 

най-малък среден брой точки са оценени дейностите за изграждане/постигане на училищна 

автономия (Диаграма 13). 

 

Диаграма 13. Среден брой точки на индикаторите от критерий „Оперативно управление“ 

 

В критерий „Управление на човешките ресурси“ най-високо са оценени политиките 

на училището за управление на човешките ресурси, а с най-ниска стойност е ефективността 

на квалификационната дейност (Диаграма 14). 

 

Диаграма 14. Среден брой точки на индикаторите от критерий 

„Управление на човешките ресурси“ 
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Четирите индикатора, измерващи степента на изпълнение на критерия „Управление 

на финансовите ресурси“ са оценени с над 3 точки, като среден брой за всички инспектирани 

училища спрямо максималния брой от 4 точки. Въпреки че стойностите са съизмерими, с 

разлика само няколко пункта, най-голям брой точки са отчетени за осигуряването на 

бюджетни средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, а 

най-малък – за осигурените допълнителни средства за развитието на училището (Диаграма 

15).  

 

 

Диаграма 15. Среден брой точки на индикаторите от критерий 

„Управление на финансовите ресурси“ 

 

Следващият критерий „Управление на информационно-технологичните ресурси“ се 

измерва с два индикатора, за които е установена различна степен на изпълнение. 

Осигуреността и прилагането на информационно-технологични ресурси в 

административната дейност получава по-висок среден брой точки 3,49, в сравнение с 

осигурените в образователния процес – 2,92 точки. 

В критерий „Управление на партньорствата за развитите на училището“ 

проактивността на директора при установяване на партньорства е оценена със средно 2,41 

точки, приносът на партньорствата за повишаване на качеството на образование с 2,31 точки 

и работата в мрежи за партньорско учене и целенасочено продължаващо професионално 
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развитие най-ниско с 2,2 точки (Диаграма 16).   

 

Диаграма 16. Среден брой точки на индикаторите от критерий 

„Управление на партньорствата за развитите на училището“ 

 

В област „Управление“ най-голям среден брой точки получават индикаторите, които 

измерват осигурените и прилагани информационно-технологични ресурси в 

административната дейност, бюджетните средства за осигуряване на равен достъп и 

ефективното и целесъобразно разпределение и използване на финансовите ресурси 

(Диаграма 17). 

 

Диаграма 17. Най-голям среден брой точки по индикатори от област „Управление“ 
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С най-ниска степен на изпълнение в област „Управление“ са индикаторите, 

измерващи работата в мрежи за партньорско учене на педагогическите специалисти, 

приносът на партньорствата за повишаване на качеството на образование и ефективността 

на квалификационната дейност (Диаграма 18). 

 

 

Диаграма 18. Най-малък среден брой точки по индикатори от област „Управление“ 

 

Изчисленото процентното съотношение на средния брой точки по всеки критерий 

спрямо максималния брой точки по всеки критерий в област „Институционална среда“ 

показва най-висока степен на изпълнение на удовлетвореността на участниците в 

образователния процес (78,38%). Развитието на организационната култура на училището се 

характеризира с добро изпълнение (76,8%). Близки по резултати са създадените условия за  

подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и 

с всички заинтересовани страни и управлението на физическата среда, съответно 68,5% и 

67%. Най-ниските стойности в областта са измерени за библиотечно-информационната 

осигуреност и учебните ресурси за осигуряване на образователния процес (53,25%), които 

са с най-ниска степен на изпълнение и спрямо останалите две области на инспектиране.   
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Диаграма 19. Обобщена оценка на степента на изпълнение на критериите 

от област „Институционална среда“ 

 

Първият критерий от област „Институционална среда“ проследява осигурената 

физическа среда във връзка с нейната безопасност, достъпност, функционалност и 

ергономичност. Най-голям среден брой точки по критерия са измерени за индикатор 

„Безопасна и здравословна физическа среда“ (3,07 точки), а най-малък за индикатора 

„Достъпна и подкрепяща образователна среда“ (2,13 точки). Индикаторът „Обновена, 

модернизирана, ергономична и функционална физическа среда“ получава 2,83 точки 

(Диаграма 20). Библиотечно-информационната осигуреност и учебните ресурси за 

осигуряване на образователния процес като критерий за оценяване на качеството се 

отличават със сравнително ниска степен на изпълнение. В по-голяма степен, макар и 

недостатъчно, в училищата са осигурени среда и ресурси за библиотечно-информационно 

обслужване (индикаторът е получил среден брой 2,26 точки, а по-ниски резултати са 

установени за прилагането на библиотечните, информационните и учебните ресурси за 

повишаване на качеството на образованието (среден брой 2 точки). 
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Диаграма 20. Среден брой точки на индикаторите от критерий 

„Управление и развитие на физическата среда“ 

 

Следващият критерий от област „Институционална среда“ – „Развитие на 

организационната култура на училището“ се измерва с пет индикатора. Повечето от тях са 

оценени с над 3 точки във всички училища, а управлението на промяната за организационно 

развитие и усъвършенстване с 2,33 точки (Диаграма 21). 

 

 

Диаграма 21. Среден брой точки на индикаторите от критерий 

„Развитие на организационната култура на училището“ 
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Оценките на индикаторите към критерий „Развитие на среда за подкрепа и ефективно 

взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички 

заинтересовани страни“ са приблизително еднакви. Със среден брой от 2,76 точки са 

оценени  създадените условия за ефективно взаимодействие със заинтересованите страни и 

с 2,71 точки условията и средата за подкрепа на взаимодействието между участниците в 

образователния процес. 

Критерият „Удовлетвореност на участниците в образователния процес“ обхваща 

четири индикатора. Два от тях, които изследват удовлетвореността на учениците получават 

над 3 точки –  „Училището като желано място от ученика“ със среден брой 3,45 точки и 

„Благополучие на учениците“ с 3,34 точки. Родителите и педагогическите специалисти 

изразяват по-ниска удовлетвореност, измерена с 2,99 точки от мнението на родителите 

спрямо създадените условия в училището за развитието и постиженията на детето/ученика 

и с 2,8 точки във връзка с удовлетвореността на педагогическите специалисти и тяхната 

успешна личностна и професионална реализация (Диаграма 22). 

 

Диаграма 22. Среден брой точки на индикаторите от критерий 

„Удовлетвореност на участниците в образователния процес“ 

 

В област „Институционална среда“ най-голям среден брой точки спрямо останалите 

индикатори по всички критерии от областта получават индикаторите, които изследват 

удовлетвореността на учениците и ефективната училищна политика за превенция на 

тормоза и насилието (Диаграма 23).  
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Диаграма 23. Най-голям среден брой точки по индикатори 

от област „Институционална среда“ 

 

Половината от максималния брой точки за всеки индикатор получават индикаторите 

„Прилагане на библиотечните, информационните и учебните ресурси за повишаване на 

качеството на образованието“, „Достъпна и подкрепяща образователна среда“ и 

„Управление на промяната за организационно развитие и усъвършенстване“, които са с най-

малък среден брой точки спрямо останалите критерии от областта (Диаграма 24). 

 

 

Диаграма 24. Най-малък среден брой точки по индикатори от област „Институционална среда“ 
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III. Обобщени оценки по видове училища 

 

 

 

3.1. Обобщена оценка на качеството на образованието в началните училища  

Инспектирани са четири начални училища, които заемат малък дял от общия брой 

институции. Обобщената оценка по области на инспектиране е подобна на общата картина 

във всички инспектирани институции, но те са с няколко пункта по-ниски. В област 

„Образователен процес“ е измерена степен на изпълнение 64,42% като средна стойност, 

като в две от началните училища качествената оценка е задоволителна, а в другите две – 

добра. В другите две области резултатите са близки по стойност. В област „Управление“ 

общата степен на изпълнение е 69,23%, като в три от инспектираните начални училища 

качествената оценка е добра, а в едно задоволителна. В област „Институционална среда“ 

две училища са получили добра оценка и две задоволителна, като средната обобщена оценка 

е 70,65% (Диаграма 25). 
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Диаграма 25. Обобщени средни оценки на качеството на образование в началните училища и общо 

в инспектираните училища по области на инспектиране 

 

Разпределението на средния брой точки на всеки критерий към максималния брой 

точки за съответния критерий в началните училища показва най-висока степен на 

удовлетвореност на участниците в образователния процес (със 76,56%), следвана от 

оперативното управление (70,83% степен на изпълнение) и три критерия с равни степени на 

изпълнение по 68,75% – ефективност на взаимодействието в процеса на обучение, 

управление на финансовите ресурси и развитие на организационната култура на училището. 

Най-ниска е степента на изпълнение на дейностите за библиотечно-информационната 

осигуреност и учебни ресурси за осигуряване на образователния процес (43,75%), 

управление на партньорствата за развитите на училището (с 47,92% степен на изпълнение) 

и прилагането на компетентностния подход в процеса на оценяване и резултатите от 

обучението (52,50%) (Таблица 3). 
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Таблица 3. Обобщена оценка на критериите в началните училища по области на инспектиране 

 

 

3.2. Обобщена оценка на качеството на образованието в основните училища 

Инспектираните основни училища заемат втория по големина дял на институции, в 

които са проведени инспекции през учебната 2021/2022 година.  Обобщените оценки на 

качеството на образованието в основните училища по области на инспектиране са по-

ниски от тези във всички инспектирани училища (Диаграма 26). 

 

Диаграма 26. Обобщени средни оценки на качеството на образование в основните училища и общо 

в инспектираните училища по области на инспектиране 

Критерии

Обобщена 

оценка (%) Критерии

Обобщена 

оценка (%) Критерии

Обобщена 

оценка (%)

1. Ефективност на 

взаимодействието в процеса на 

обучение 

68,75
1. Стратегическо управление и 

лидерство    
62,50

1. Управление и развитие на 

физическата среда 
56,25

2. Прилагане на компетентностния 

подход в процеса на обучение 
59,38 2. Оперативно управление

70,83

2. Библиотачно-инфорамционна 

осигуреност и учебни ресурси за 

осигуряване на образователния 

процес 43,75

3. Прилагане на компетентностния 

подход при възпитанието и 

социализацията на 

децата/учениците 

57,50
3. Управление на човешките 

ресурси 

60,42

3. Развитие на организационната 

култура на училището 

68,75

4. Прилагане на компетентностния 

подход за осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на децата и 

учениците       

54,69
4. Управление на финансовите 

ресурси 

68,75

4. Развитите на среда за подкрепа 

и ефективно взаимодействие 

между всички участници в 

образователния процес и с всички 

заинтересовани страни 68,75

5.  Прилагане на компетентностния 

подход в процеса на оценяване. 

Резултати от обучението. 

52,50
5. Управлениe на информационно-

технологичните ресурси 

59,38

5. Удовлетвореност на участниците 

в образователния процес 

76,56

6. Управление на партньорствата за 

развитите на училището 47,92

Образователен процес Управление Институционална среда
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По-голям марж на разлики се наблюдава в област „Управление“, където степента на 

изпълнение в основните училища е 67,88% в сравнение с резултатите от всички 

инспектирани училища – 71,12%. В област „Институционална среда“ постигнатата степен 

на изпълнение в основните училища е 70,59%, за разлика от общо инспектираните 

институции, в които обобщената средна оценка е 72,11%. В област „Образователен процес“ 

разликата е минимална, от 0,46%. 

При оценяване на качеството на образованието в основните училища не са 

установени незадоволителни оценки. Честотата на повторяемост на качествените оценки 

„много добра“, „добра“ и „задоволителна“ в основните училища по области на инспектиране 

е представена на Диаграма 27. Най-висок дял заемат оценките „добра“ в областите 

„Управление“ и „Институционална среда“. Най-нисък дял от 6,82% е определен за оценките 

„много добра“ в област „Образователен процес“. В същата област оценките „добра“ са с най-

високо дялово участие (54,55%), а честотата на оценките „задоволителна“ е 38,64%. В 

областите „Управление“ и „Институционална среда“ честотата на повторяемост на 

качествените оценки е еднакво разпределена, като оценките „много добра“ са с честота 

20,45%, оценките „добра“ – 56,82% и оценките „задоволителна“ – 22,73%. 

 

Диаграма 27. Честота на повторяемост на качествените оценки по области на инспектиране в 

основните училища 

 

Обобщените средни оценки на критериите по области на инспектиране са 

представени на Таблица 2. Висока степен на изпълнение се наблюдава на критерии в трите 
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области на инспектиране, като най-висока степен на изпълнение, с над 70% се наблюдава 

при критерий „Удовлетвореност на участниците в образователния процес“ от област 

„Институционална среда“ с измерена степен от 77,5%, критерий „Управлениe на 

информационно-технологичните ресурси“ от област „Управление“ (77%) и критерий 

„Управление на финансовите ресурси“ от област „Управление“  (75,88%). Най-ниски 

резултати, с около 50% степен на изпълнение, са измерени по критерий „Управление на 

партньорствата за развитите на училището“ (51,92%) от област „Управление“, 

„Библиотечно-информационна осигуреност и учебни ресурси за осигуряване на 

образователния процес“ (52,88%) от област „Институционална среда“ и „Прилагане на 

компетентностния подход за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците“ (55,13%) от област „Образователен процес“.         

 

Таблица 2. Обобщени средни оценки на критериите по области на инспектиране в основните 

училища  

 

 

Критерии

Средна 

оценка % Критерии

Средна 

оценка % Критерии

Средна 

оценка %

1. Ефективност на 

взаимодействието в 

процеса на обучение 73,08

1. Стратегическо управление 

и лидерство   
66,88

1. Управление и развитие на 

физическата среда 
64,75

2. Прилагане на 

компетентностния подход в 

процеса на обучение

60,63

2. Оперативно управление 

69,67

2. Библиотачно-

инфорамционна 

осигуреност и учебни 

ресурси за осигуряване на 

образователния процес 52,88

3. Прилагане на 

компетентностния подход 

при възпитанието и 

социализацията на 

децата/учениците 65,1

3. Управление на човешките 

ресурси 

67,08

3. Развитие на 

организационната култура 

на училището 

75,55

4. Прилагане на 

компетентностния подход 

за осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на 

децата и учениците       

55,13

4. Управление на 

финансовите ресурси 

75,88

4. Развитите на среда за 

подкрепа и ефективно 

взаимодействие между 

всички участници в 

образователния процес и с 

всички заинтересовани 

страни 67,5

5.  Прилагане на 

компетентностния подход в 

процеса на оценяване. 

Резултати от обучението. 55,8

5. Управлениe на 

информационно-

технологичните ресурси 
77

5. Удовлетвореност на 

участниците в 

образователния процес 
77,5

6. Управление на 

партньорствата за развитите 

на училището 51,92

Образователен процес Управление Институционална среда 
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3.3. Обобщена оценка на качеството на образованието в обединените училища 

Инспектирани са 61 обединени училища, които са най-голямата група институции 

според вида им.  

Изчислената обобщена средна оценка на качеството на образование по области на 

инспектиране в обеднените училища не се различава съществено от тази във всички 

инспектирани институции, като е с по-малко от 1% по-ниска по всяка от областите. 

Оценките на обединените училища следват тенденцията на общата картина от резултатите 

на инспектираните училища, като най-високи са в област „Институционална среда“ (със 

степен на изпълнение 71,27%), следвани от резултатите в област „Управление“ (70,24%) и 

са най-ниски в област „Образователен процес“ (65,57%) (Диаграма 28). 

 

Диаграма 28. Обобщени средни оценки на качеството на образование в обединените училища и 

общо в инспектираните училища по области на инспектиране 

 

При оценяването на качеството на образованието в обединените училища не са 

установени незадоволителни оценки в нито една от областите за инспектиране. 

Разпределението на качествените оценки в зависимост от честотата им на повторяемост в 

инспектираните училища е представено на Диаграма 29.  
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Диаграма 29. Честота на повторяемост на качествените оценки по области на инспектиране в 

обединените училища 

 

В област „Образователен процес“ не са установени много добри оценки, 

качествените оценки „добра“ са с честота 63,93%, а със „задоволителна“ са 36,07% от 

обединените училища. В област „Управление“ много добра оценка са получили 16,39% от 

училищата, „добра“ – 63,93% от тях и „задоволителна“ – 19,67%. Най-голям дял от 

институциите са с добра оценка в област „Институционална среда“ (80,33% от обединените 

училища), а оценките „много добра“ и „задоволителна“ заемат равен дял – по 9,84% от тях 

(Диаграма 30). 

 

Диаграма 30. Честота на повторяемост на качествените оценки по области на инспектиране в 

обединените училища 
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Обобщените средни оценки на критериите по области за инспектиране са 

представени на Таблица 4. С най-висока степен на изпълнение са критерият, оценяващ 

удовлетвореността на участниците в образователния процес от област „Институционална 

среда“ със 78,81% и критерии от област „Управление“, измерващи управлениeто на 

информационно-технологичните ресурси (78,25% степен на изпълнение) и управлението на 

финансовите ресурси със 77,38%. 

 

Таблица 4. Обобщени средни оценки на критериите по области на инспектиране в обединените 

училища 

 

 

 

3.4. Обобщена оценка на качеството на образованието в средните училища 

Обобщената оценка на качеството на образованието по области за инспектиране в 

инспектираните 25 средни училища се доближава в най-висока степен до обобщената 

оценка във всички инспектирани институции (Диаграма 31). 

 

Критерии 

Средна 

оценка % Критерии 

Средна 

оценка % Критерии 

Средна 

оценка %

1. Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучение 69,5

1. Стратегическо управление и 

лидерство    67,13

1. Управление и развитие на 

физическата среда 65,58

2. Прилагане на компетентностния 

подход в процеса на обучение 

59,25

2. Оперативно управление 

72,67

2. Библиотечно-информационна 

осигуреност и учебни ресурси за 

осигуряване на образователния процес 
48,63

3. Прилагане на компетентностния 

подход при възпитанието и 

социализацията на децата/учениците 61,9

3. Управление на човешките ресурси 

70,08

3. Развитие на организационната 

култура на училището 
74,9

4. Прилагане на компетентностния 

подход за осигуряване на подкрепа за 

личностно развитие на децата и 

учениците        
58,5

4. Управление на финансовите ресурси 

77,38

4. Развитите на среда за подкрепа и 

ефективно взаимодействие между 

всички участници в образователния 

процес и с всички заинтересовани 

страни 65,63

5.  Прилагане на компетентностния 

подход в процеса на оценяване. 

Резултати от обучението. 55,55

5. Управлениe на информационно-

технологичните ресурси 
78,25

5. Удовлетвореност на участниците в 

образователния процес 
78,81

6. Управление на партньорствата за 

развитите на училището 56,67

Образователен процес Управление Институционална среда
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Диаграма 31. Обобщени средни оценки на качеството на образование в средните училища и общо в 

инспектираните училища по области на инспектиране 

 

Подобно на останалите видове училища, обобщената средна оценка на област 

„Институционална среда“ е най-висока със 71,62% степен на изпълнение, следвана от 

оценката в област „Управление“ (70,70%) и тази на област „Образователен процес“ 

(66,05%).  

Обобщените резултати отговарят на качествена оценка „добра“, в който диапазон се 

наблюдава най-голям дял на средните училища по области на инспектиране, съответно при 

68% от тях в област „Образователен процес, 52% от училищата в област „Управление“ и 

56% от институциите в област „Институционална среда“. С еднаква честота на 

повторяемост (в 32% от училищата) са оценките „много добра“ в областите  „Управление“ 

и „Институционална среда“, за разлика от тези в област „Образователен процес“, които се 

наблюдават в 12% от институциите. Честотата на повторяемост на качествените оценки 

„задоволителна“ се установява в 16% от средните училища в областите „Образователен 

процес „ и „Управление“ и в 12% от тях в област  „Институционална среда“. В едно от 

училищата е поставена „незадоволителна“ оценка в област „Образователен процес“.  

Разпределението на качествените оценки по честота на повторяемост е 

визуализирано на Диаграма 32.  
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Диаграма 32. Честота на повторяемост на качествените оценки по области на инспектиране в 

средните училища 

 

Изчислените обобщени оценки на критерии в средните училища (процентно 

отношение на средния брой точки за съответния критерий към максималния възможен брой 

точки за него) показват висока степен на изпълнение (над 80%) на управлението на 

информационно-технологичните ресурси  (84,5%), управлението на финансовите ресурси 

(82,75%) от област „Управление“ и развитието на организационната култура (81,2%) от 

област „Институционална среда“. Измерените най-ниски стойности, макар да надвишават 

50%, се отнасят до управлението на партньорствата за развитите на училището (64,33%) от 

област „Управление“, прилагането на компетентностния подход за осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците (61%) от област „Образователен процес“ и 

библиотечно-информационната осигуреност и учебни ресурси за осигуряване на 

образователния процес (58,5%) от област „Институционална среда“ (Таблица 5). 
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Таблица 5. Обобщени средни оценки на критериите по области на инспектиране в 

средните училища 

 

 

3.5. Обобщена оценка на качеството на образованието в професионалните и 

профилираните гимназии 

Инспектираните гимназии според чл. 38, ал. 2 от ЗПУО са равен брой – по 6 

Критерии
Средна 

оценка %
Критерии

Средна 

оценка %
Критерии

Средна 

оценка %

1. Ефективност на 

взаимодействието в 

процеса на обучение 

73,67

1. Стратегическо 

управление и 

лидерство   

71,5

1. Управление и 

развитие на 

физическата среда 

73

2. Прилагане на 

компетентностния 

подход в процеса на 

обучение

68
2. Оперативно 

управление 
71,67

2. Библиотечно-

информационна 

осигуреност и учебни 

ресурси за 

осигуряване на 

образователния 

процес

58,5

3. Прилагане на 

компетентностния 

подход при 

възпитанието и 

социализацията на 

децата/учениците 

70,4
3. Управление на 

човешките ресурси 
72,67

3. Развитие на 

организационната 

култура на училището 

81,2

4. Прилагане на 

компетентностния 

подход за 

осигуряване на 

подкрепа за 

личностно развитие 

на децата и 

учениците       

61
4. Управление на 

финансовите ресурси 
82,75

4. Развитите на среда 

за подкрепа и 

ефективно 

взаимодействие 

между всички 

участници в 

образователния 

процес и с всички 

заинтересовани 

страни 

74

5.  Прилагане на 

компетентностния 

подход в процеса на 

оценяване. Резултати 

от обучението. 

66,6

5. Управлениe на 

информационно-

технологичните 

ресурси 

84,5

5. Удовлетвореност 

на участниците в 

образователния 

процес 

79,25

6. Управление на 

партньорствата за 

развитите на 

училището

64,33

Образователен процес Управление Институционална среда 
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професионални и профилирани гимназии. В трите области за инспектиране в 

профилираните гимназии степента на изпълнение е най-висока в сравнение с 

професионалните гимназии, както и спрямо всички инспектирани институции. Средната 

оценка на профилираните гимназии в област „Управление“ е с най-висока степен на 

изпълнение и отговаря на много добра като качествена оценка. Всички останали качествени 

оценки на двата вида гимназии са добри, в диапазона 74,47% –78,73%, като най-ниска е 

оценката на професионалните гимназии в област „Образователен процес – 69, 83%,. 

(Диаграма 33).   

 

 

Диаграма 33. Средни оценки на професионалните и профилирани гимназии и инспектираните 

училища през 2021/2022 година по области на инспектиране 

 

Честотата на повторяемост на качествените оценки в профилираните и 

професионалните гимназии по области за инспектиране е представена на Диаграма 34.  

Задоволителна оценка се наблюдава само в една професионална гимназия в област 

„Образователен процес“. Най-висок дял на много добри оценки е установен в 

профилираните гимназии в областите „Образователен процес“ и „Управление“ – по 66,67%. 

В повечето случаи качествените оценки „много добра“ и „добра“ са разпределени 

равномерно, по 50%. 
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Диаграма 34. Честота на повторяемост на качествените оценки в профилираните и 

професионалните гимназии по области на инспектиране 

  

Процентното разпределение на получения среден брой точки в професионалните и 

профилираните гимназии по критериите в трите области за инспектиране към максималния 

брой точки за всеки критерий, са представени на Таблица 5. 

В професионалните гимназии с най-висока степен на изпълнение (над 80%) са 

управлението на финансовите ресурси (85,44%), удовлетвореността на участниците в 

образователния процес (85,44%), управлениeто на информационно-технологичните ресурси 

(85,38%), развитието на организационната култура на училището (81,65%), а с най-ниска, с 

по-малко от 50% степен на изпълнение – ефективността на взаимодействието в процеса на 

обучение (27,75%).  

В профилираните гимназии със степен на изпълнение над 80% са критериите, които 

измерват управлениeто на информационно-технологичните ресурси (91,63%), развитието на 

организационната култура на училището (87,5%), оперативното управление (84,75%), 

библиотечно-информационната осигуреност (83,38%) и управлението на човешките 

ресурси (83,33%).   
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Таблица 5. Обобщени оценки по критерии в инспектираните професионални и 

профилирани гимназии 

 

 

IV. Констатирани нарушения 

При провеждане на инспекциите през учебната 2021/2022 година бяха установени 

нарушения в 10 училища, свързани с: 

 Неспазване на нормативните изисквания в предучилищното образование: 

− В две училища не е създадена Програмна система като част от стратегията за 

развитието на училището, с което не е изпълнено изискването на чл. 70, ал. 1 и ал. 2 

от ЗПУО. 

Критерии 

Професионални 

гимназии

Профилирани 

гимназии

1. Ефективност на взаимодействието в процеса на 

обучение 27,75 26,42

2. Прилагане на компетентностния подход в процеса на 

обучение 70,81 70,81

3. Прилагане на компетентностния подход при 

възпитанието и социализацията на децата/учениците 67,5 74,15

4. Прилагане на компетентностния подход за осигуряване 

на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците      56,25 54,19

5.  Прилагане на компетентностния подход в процеса на 

оценяване. Резултати от обучението. 66,65 64,15

1. Стратегическо управление и лидерство    71,88 76,06

2. Оперативно управление 79,17 84,75

3. Управление на човешките ресурси 80,58 83,33

4. Управление на финансовите ресурси 85,44 71,88

5. Управлениe на информационно-технологичните ресурси 
85,38 91,63

6. Управление на партньорствата за развитите на 

училището 70,83 76,42

1. Управление и развитие на физическата среда 
76,42 70,83

2. Библиотечно-информационна осигуреност и учебни 

ресурси за осигуряване на образователния процес 58,38 83,38

3. Развитие на организационната култура на училището 81,65 87,5

4. Развитите на среда за подкрепа и ефективно 

взаимодействие между всички участници в образователния 

процес и с всички заинтересовани страни 72,88 77,13

5. Удовлетвореност на участниците в образователния 

процес 85,44 70,81

О

б

р

а

з

о

в

е

т

е

л

е

н

 

п

р

о

ц

е

с

У

п

р

а

в

л

е

н

и

е

 

И

н

с

т

и

т

у

ц

и

о

н

а

л

н

а

 

с

р

е

д

а



38 

 

− В едно от училищата Програмната система не отговаря на всички изисквания на 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование, като липсват 

очакваните резултати при реализиране на програмната система, разпределението на 

формите на педагогическо взаимодействие, седмичното разпределение на основните 

и допълнителните форми, тематичното разпределение за разновъзрастовата група, 

методите и формите за проследяване на постиженията на децата, което е нарушение 

на чл. 70 от ЗПУО и чл. 29 от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното 

образование. 

− В едно училище не е осигурен втори педагогически специалист и помощник-

възпитател за предучилищната група на целодневна организация съгласно 

изискванията на чл. 15, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование. 

− В едно училище не е спазена продължителността на педагогическа ситуация за трета 

и за четвърта възрастова група според чл. 25 от Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за 

предучилищното образование. 

− В едно училище не е осигурено спално помещение за децата от предучилищна група 

в целодневна организация, съгласно изискванията на чл. 15 от  Наредба №3 от 5 

февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.  

− В едно училище не е спазено изискването за определяне на крайния час за прием на 

децата от предучилищна група в Правилника за дейността на училището. 

 Неспазване на нормативните изисквания в училищното образование относно 

организацията на дейностите: 

− В четири средищни училища не е организирано обедно хранене за учениците на 

целодневна организация на учебния ден, съгласно изискванията на чл. 53, ал. 3, т. 2 

от ЗПУО. 

− Отдихът и физическата активност за учениците в целодневна организация на учебния 

ден не се провеждат в помещения, различни от помещения за дейностите по 

самоподготовка, което е нарушение на чл. 24, ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 

2016 г. за организация на дейностите в училищно образование 

− Наблюдаван е учебен час в четвърти клас с продължителност 30 минути, което е 

нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация 
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на дейностите в училищното образование. 

− Не е осигурена целодневна организация на учебния ден за учениците от V – VII клас 

в нарушение на чл. 53, ал. 3, т. 1 от ЗПУО в едно средищно училище. 

 Неспазване на нормативните изисквания в училищното образование относно 

изготвяне и публикуване на училищни документи на интернет страницата на 

училището: 

− В едно училище не е изготвен  отчет за изпълнение на Стратегията съгласно 

изискванията на чл. 269, ал. 1 от ЗПУО. 

− В едно училище не е изготвен Етичен кодекс на училищната общност съгласно чл. 

175 от ЗПУО. 

− В едно училище не са публикувани училищни документи съгласно изискванията на  

чл. 175, ал. 3 и чл. 263, ал. 3 от ЗПУО относно публикуването на документите по ал. 

1, точки 1 - 5 и точки 7 - 9 от чл. 263 на ЗПУО, на чл. 10 от Наредба № 10 от 01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование и на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 

от Наредба за приобщаващото образование. 

За всички констатирани нередности началникът на съответното регионално управление 

на образованието е уведомен писмено съгласно изискването на чл. 274, ал. 5, т. 4 от ЗПУО. 

 

V. Обобщена информация за определените силни страни и насоки в дейността 

на инспектираните училища 
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Силните страни в дейността на инспектираните училища и насоките за подобрение 

са проучени на ниво индикатор като честота на повторяемост на определените от 

инспектиращите екипи страни от дейността на институциите, които са отличителни и 

положителни за осигуряване на качество на образованието, както и такива, които имат 

необходимост от подобрение, по области на инспектиране. Те са съотносими към 

проследените степени на изпълнение на индикаторите в трите области на инспектиране. 

5.1. Силни страни в дейността на училищата 

В област „Образователен процес“ положителните страни в дейността на училищата, 

изведени от инспектиращите екипи и най-често повтарящи се в институциите, са 

осигуряването на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците (в 45,90% от 

тях), изграждането на езикова компетентност (в 40,41%) и формирането и развиването на 

демократична култура в училище в 39,04% от общия брой инспектирани училища. 

(Диаграма 35).    

 

 

Диаграма 35. Най-често срещани силни страни в дейността на инспектираните училища в 

област „Образователен процес“ 

 

В област „Управление“ най-често срещаните положителни практики в дейността на 

институциите се отнасят до критерии, които проследяват управлението на човешките, 

финансовите и информационно-технологичните ресурси. Като силни страни с най-висока 

честота се отличават развитите и прилагани политики за управление на човешките ресурси, 
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установено в 47,26% от инспектираните институции. В равен дял училища (35,62% от тях) 

е установено ефективно и целесъобразно разпределение и използване на финансовите 

ресурси за развитие на училището, както и осигуреност и прилагане на информационно-

технологични ресурси в образователния процес (Диаграма 37). 

 

 

Диаграма 37. Най-често срещани силни страни в дейността на 

 инспектираните училища в област „Управление“ 

 

В област „Институционална среда“ се наблюдават добри страни от дейността на 

институциите за осигуряване на качество на образованието с честота на повторяемост в над 

50% от инспектираните институции. В 72,6% от тях е установена изградена позитивна среда, 

което е и най-високият измерен дял на повторяемост на силна страна в дейността на 

училищата, участвали в инспектирането през учебната година. Ефективна училищна 

политика за предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище е установена в 

60,27% от институциите, а в 57,53% от тях се наблюдава ефективна училищна политика за 

превенция на тормоза и насилието (Диаграма 38). 
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Диаграма 38. Най-често срещани силни страни в дейността на 

инспектираните училища в област „Институционална среда“ 

  

5.2. Насоки за подобрение в дейността на училищата 

Изведените насоки за подобряване на дейността на институциите в област 

„Образователен процес“ се отнасят до различни критерии, но най-често до тези, които 

проследяват прилагането на компетентностния подход в процеса на обучение и при 

възпитанието и социализацията на децата и учениците. Дейностите, които имат 

необходимост от подобрение, за разлика от положителните страни на инспектираните 

институции, се характеризират с по-висока повторяемост и се наблюдават в повече от 50% 

от училищата. С най-висока честота се очертава изграждането на дигитални 

компетентности, установено като дефицит в 82,19% от институциите. Необходимост от 

подобрение имат също развиването на умения у децата и учениците за работа в екип, което 

е недостатък в 73,29% от училищата, формиране и развиване на умения за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване, дадено като насока в 56,16% от тях и прилагането 

на иновативни подходи, техники, технологии и методи и придобиване на STEM-умения, 

установено като дефицит в 50,68% от инспектираните институции (Диаграма 36).   
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Диаграма 36. Най-често срещани насоки за подобряване на дейността на инспектираните 

училища в област „Образователен процес“ 

 

В област „Управление“ насоки за подобрение на дейностите са дадени в 49,32% от 

инспектираните институции във връзка с ефективността на квалификационната дейност. В 

36,3% от тях е установена липса на работа в мрежи за партньорско учене и целенасочено 

продължаващо професионално развитие, а в 32,88% е недостатъчен приносът на 

партньорствата за повишаване на качеството на образование (Диаграма 37).  

 

Диаграма 37. Най-често срещани насоки за подобряване на дейността на инспектираните 

училища в област „Управление“ 
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От област „Институционална среда“ като насока, дадена в голям брой училища се 

очертава библиотечно-информационната осигуреност, която не е налична в достатъчна 

степен в инспектираните училища. В 53,42% от институциите не са обособени библиотеки 

и/или кътове за четене, т.е. не е осигурена среда и ресурси за библиотечно-информационно 

обслужване, а в 65,75% от тях не се наблюдава прилагане на библиотечните, 

информационните и учебните ресурси за повишаване на качеството на образованието, не са 

налични  компютри, лаптопи, принтери, скенери или друга техника за учениците и не са 

обособени работни места, свързани с интернет за достъп до информация. Въпреки 

създадената в повечето институции безопасна, здравословна, функционална и ергономична 

физическа среда, то тя не е във висока степен подкрепяща, поради липсата на достъпна 

архитектурна среда в 40,41% от тях (Диаграма 38). 

 

 

Диаграма 38. Най-често срещани насоки за подобряване на дейността на инспектираните 

училища в област „Институционална среда“ 

 

Съгласно изискванията на чл. 274, ал. 5, т. 3 от ЗПУО за резултатите от проведените 

инспекции през учебната 2021/2022 година са изготвени 148 доклада, които са изпратени 

до директорите на инспектираните училища и до началниците на 19 Регионални управления 

на образованието. На интернет страницата на Националния инспекторат по образованието 

са публикувани резюмета на всички доклади от инспекции. Регионалните управления на 

образованието осъществяват методическа подкрепа за изпълнение на насоките и 
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препоръките от инспекцията на посочените училища в съответствие с чл. 3, ал. 2, т. 8 и чл. 

9, ал. 2, т. 4 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието.  

Към настоящия момент в НИО са постъпили писма от две регионални управления на 

образованието с планирани дейности за осъществяване на методическа подкрепа за 

изпълнение на дадените от инспекторите насоки и препоръки към инспектираните 

институции.   

 

 Приложение №1. Списък на инспектираните училища през учебната 2021/2022 г. с 

оценки от инспекция  

Приложение № 2. Прилагани критерии и индикатори за оценяване на качеството на 

образованието през учебната 2021/2022 г.  

Приложение № 3. Механизъм за формиране на оценка на качеството на 

образованието с точки по критерии, индикатори и подиндикатори. 


