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

образование 

Оперативна цел Мярка  Дейност  Резултат/показател  

за изпълнение 

1.1. Висока 

ефективност на 

процеса на 

инспектиране 

1.1.1. Изготвяне на 

цялостна независима 

експертна оценка на 

качеството на 

предоставяното от детската 

градина или училището 

образование в определен 

момент на дейността им 

1. Планиране на инспекциите. Подбор на 

институциите за инспектиране 

1 бр. годишен план 

3 бр. тримесечни 

планове 

2. Сформиране на екипи, логистика и 

материално осигуряване на инспекциите. 

120 Заповеди за 

инспекция 

120 бр. граждански 

договори  

3. Провеждане на инспекции 120 бр. работни доклади 

от инспекции 

1.1.2. Подкрепа на 

училищата за по-добро 

разбиране на качеството на 

образованието, което води 

до тяхното развитие 

1. Изготвяне на доклади от инспекции с 

насоки за подобрение и предоставяне на 

директора на инспектираната детска 

градина/училище и на началника на 

съответното регионално управление на 

образованието 

120 бр. доклади 

2. Изготвяне и публикуване на резюмета от 

доклади на интернет страницата на НИО 

120 бр. резюмета 



 

 

3. Публикуване на интернет страницата на 

НИО на добри практики за повишаване 

качеството на образованието, наблюдавани 

по време на инспекциите 

4 бр. публикации 

4. Публикуване на материали в електронното 

списание „Знак за качество“ на интернет 

страницата на НИО 

4 бр. публикации 

 1.1.3.Експертно 

анализиране и оценяване на 

качеството на 

предоставяното 

образование в детските 

градини и училищата за 

формиране на 

образователни политики 

1. Изготвяне на обобщена информация за 

оценките и насоките и насоките по области за 

инспектиране от извършените инспекции 

през учебната 2022/2023 г. 

1 бр. обобщена 

информация 

2. Изготвяне на анализ на качеството на 

предоставяното образование в 

инспектираните през учебната 2022/2023 

институции 

1 бр. анализ 

1.2. Осъществяване 

на периодична 

рефлексия на 

действащия модел 

за инспектиране 

1.2.1. Усъвършенстване на 

инструментариума за 

инспектиране  

1. Преглед и актуализация на критериите, 

индикаторите и подиндикаторите 

актуализирани 

критерии, индикатори и 

подиндикатори към 

областите за 

инспектиране 



 

 

2. Преглед и актуализация на инструментите 

за инспектиране 

актуализирани 8 бр. 

карти, 3 бр. въпросници, 

1 бр. портфолио 

1.2.2. Подобряване на 

обратната връзка за 

проследяване 

ефективността от 

провежданите инспекции в 

системата на 

предучилищното и 

училищното образование 

1. Провеждане проучвания сред участниците 

в процеса на инспектиране и в системата на 

предучилищното и училищното образование 

за качеството на инспектирането 

4 бр. анкети 

2. Изготвяне анализ на удовлетвореността на 

участниците в процеса на инспектиране 

1 бр. анализ 

3. Провеждане проучване за настъпили 

промени вследствие на проведени инспекции 

1 бр. проучване 

1.3. Утвърждаване 

на НИО като 

институция, 

развиваща 

качеството на 

образование в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

1.3.1. Разширяване на 

мрежата от външни 

инспектори 

1. Провеждане на обучение за външен 

инспектор – първа и втора фаза 

2 бр. обучения 

2. Актуализиране на базата данни за 

външните инспектори 

1 бр. актуализация 

3. Провеждане на онлайн курс за 

актуализиране и надграждане на 

компетентности за инспектиране за външни 

инспектори 

1 бр. онлайн курс 

1. Участие на служители от НИО в обучения 

на Института за публична администрация 

18 бр. сертификати за 

преминати обучения 



 

 

образование и в 

своята дейност  

1.3.2. Осигуряване и 

развиване на качеството в 

дейността на НИО  

2. Участие на служители от НИО в 

мобилности в изпълнение на проект по 

програма Еразъм +2021-1-BG01-KA122-

ADU-000030585 „Качество на инспектиране 

чрез качество на обучението за инспектори“ 

2 бр. сертификати  

1.3.3.  Периодично 

проследяване и оценка на 

въздействието  на 

политиките и мерките за 

оценка на качеството, 

реализирани от  НИО 

1. Провеждане на вътрешен мониторинг 2 доклада 

2. Проучване (обратна връзка) за оценка на 

дейността на НИО 

2 доклада  

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

 1.3.4. Публичност на 

дейността на НИО  

1. Публикуване на интернет страницата на 

НИО на  актуализирана Рамка за оценка на 

качеството 

1 бр. публикация 

2.Участие в конкурса на ИПА „Добра 

практика“ 

1 бр. предложение 

3. Актуализиране на информацията на сайта 

на НИО 

4 бр. актуализации 

1.3.5. Административни 

дейности за повишаване на 

качеството 

1. Повишаване на мрежовата информационна 

сигурност  

1 актуализация 

2. Изготвяне на самооценка по CAF 1 бр. самооценка 

 



 

 

Приоритет 2. Сътрудничество и партньорство за осигуряване на по-високо качество 

Специфична цел  Мярка Дейност Индикатор за 

изпълнение 

2.1. Разширяване на 

партньорството с 

институциите от 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование и 

заинтересованите 

стран 

2.1.1. Повишаване 

информираността и 

иницииране на съвместни 

дейности по управление на 

качеството със 

заинтересованите страни 

Периодично провеждане на 

инициативи/форуми със  заинтересованите 

страни за обсъждане на оценяването на 

качеството 

Конкурс „Знак за 

качество“ 

2.1.2. Сътрудничество с 

регионалните управления 

на образованието и 

местното самоуправление  

1. Анализ на обратните връзки от РУО за 

оказаната методическа подкрепа в резултат 

на инспекциите  

1 бр. анализ 

2. Прилагане на механизъм за обратна връзка 

за информиране на местната власт за 

резултатите от проведените инспекции  

1 бр. доклад 

 

 

2.2. Съвместна 

дейност, обмяна на 

опит и внасяне на 

подобрения в 

процеса на 

инспектиране в 

партньорство с 

2.2.1. Координация и 

сътрудничество  с 

международни партньори 

за обмяна на опит 

1.Участие в работни срещи, конференции или 

други форуми на SICI 

3 бр. срещи 

2.2.2. Разширяване на 

участието в международни 

1. Участие в семинари, конференции или 

други форуми, инициирани от НИО или 

външни партньори  

1 бр. участие 



 

 

инспекторати от 

други страни (SICI) 

и други 

заинтересовани 

институции 

образователни мрежи и 

партньорства 

2. Участие на НИО като партньор в проект 

STESSIE Erasmus+ KA2  

 

1 дейност в 

съответствие с плана на 

проекта 

3. Участие на НИО като партньор в проект 

GEMINI към Европейската комисия   

1 дейност в 

съответствие с плана на 

проекта 

 


