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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 

  

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА  

Основната цел на Хартата на клиента е да подобри достъпа до 

административни услуги и да насърчи повишаването на качеството на обслужването. 

Националният инспекторат по образованието (НИО) предоставя следните 

административни услуги:  

1. Предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно чл. 24 

от Закона за достъп до обществена информация; 

2. Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на 

осигуряваните лица (УП3), съгласно чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, 

чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и §. 1, т. 2, б. „в“  от 

Закона за администрацията; 

3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2), съгласно чл. 

5, ал. 7  от Кодекса за социално осигуряване, чл. 40, ал. 3 от Наредбата за пенсиите 

и осигурителния стаж и §. 1, т. 2, б. „в“ Закона за администрацията. 

Институцията предоставя и други услуги, съгласно Правилника за 

устройството и функциите на НИО и Вътрешните правила за организация на 

административното обслужване в НИО:  

1. Разглеждане на въпроси, сигнали и предложения, свързани с дейността 

на НИО и по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

2. Обучение на външни инспектори. 

3. Издаване на дубликат на удостоверение за успешно завършено 

обучение за външен инспектор. 



 

 

Прилаганите в НИО стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират: 

 Лесен достъп и удобства  в Националния инспекторат по образованието (НИО) 

• Лесен достъп с обществен 

транспорт до НИО, гр. София         

- автобус № 280, спирка „Техническа библиотека“;  

- автобуси № 88, № 413, спирка „Метростанция „Г. 

М.  Димитров“; 

- метростанция „Г. М. Димитров“ 

• Паркиране -  платен паркинг в близост до НИО 

• Удобно работно време - от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване 

• Указателни табели за лесно и 

бързо ориентиране за: 

- работното време; 

- гише за заявяване и получаване на документи; 

- информация за услугите. 

• За клиенти със специфични 

потребности: 

- осигурен е адаптиран достъп до НИО - рампа и 

асансьори; 

- нашите служителите ще Ви окажат необходимото 

съдействие по време на престоя Ви в НИО. 

• В НИО на Ваше разположение 

са: 

- столове, маси и пособия за попълване на 

документи; 

- питейна вода и възможност за ползване на 

санитарен възел; 

- безплатен интернет.  

   Добра информираност, бърза и лесна комуникация 

• Нашите служители ще Ви се 

представят и ще Ви 

предоставят 

административните услуги 

свързани с дейността на НИО:  

- любезно, с лично отношение, уважение и търпение; 

- при спазване на конфиденциалност. 

• Информация за услугите ни 

ще намерите: 

- на интернет страницата ни; 

- на място в НИО. 

• Съдействие на място в НИО 

ще получите от нашите 

служители, които: 

- ще отговорят на въпросите Ви по повод дейността 

на НИО; 

- ще Ви окажат помощ при попълване на документи 

за обслужването. 

• В секция „Често задавани 

въпроси“ на нашата интернет 

страница: 

- ще намерите отговори на задаваните въпроси; 

- можете да зададете въпрос, а ние ще Ви отговорим 

и ще публикуваме отговора. 

  Предимства на обслужването 

• Разглеждаме и отговаряме 

бързо на Ваши запитвания 

свързани с дейността на НИО 

по инспектиране:  

- за устни запитвания на място или по телефона - в 

рамките на 20 минути; 

- за писмени запитвания – до 14 дни. 

• Бързо обслужване - в рамките 

на 20 минути: 

- ще приемем Вашите документи; 

- ще Ви предоставим готовите документи. 

• Ще ви обслужим само на едно 

гише. В НИО няма да Ви се 

наложи за една услуга: 

- да посещавате повече от едно гише; 

- да посещавате два пъти едно и също гише. 

 



 

 

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване: 

На място в НИО 

• Стараем се да решим 

въпроса и да отстраним 

проблема своевременно, 

когато е свързан с 

дейността на НИО по 

инспектиране: 

- Обърнете се към служителите ни в НИО. 

- Поискайте да Ви насочат и свържат с експерта 

по казуса. 

- При необходимост се обърнете към директора на 

дирекция „Административно осигуряване“. 

 

Пишете ни 

• Вашите сигнали, 

предложения или жалби 

свързани с дейността на 

НИО по инспектиране ще 

получат обективен 

отговор по един от 

посочените начини:  

- на адрес: 1797 София, бул. „Д-р Г. М. 

Димитров“ №52Б, етаж 7, офис 2; 

- чрез електронна поща: info@nio.government.bg; 

- чрез Системата за сигурно електронно връчване: 
https://edelivery.egov.bg 

 

Обадете ни се 

• Ще Ви изслушаме и ще Ви  

съдействаме при въпроси 

свързани с дейността на 

НИО по инспектиране: 

            -  02/424 11 84 Вероника Янакиева, главен  

               специалист в дирекция „Административно 

               осигуряване“; 

- 0888 598 560 - Цветелина Рашкова, главен 

експерт в дирекция „Административно 

осигуряване”. 

 

Информация за Вашата удовлетвореност 

• Всяка година до 1 април в 

секция „Административно 

обслужване“ на интернет 

страницата ни ще 

намерите публикуван 

годишен доклад за оценка 

на удовлетвореността на 

потребителите с: 

 

- получената и анализирана информация от 

Вашата обратна връзка; 

- резултатите от измерването на 

удовлетвореността Ви; 

- предприетите от нас действия за подобряване на 

качеството на обслужване. 

 

 

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас! 
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