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Становище на Национална мрежа за децата относно Проект за Правилник за 
устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието  

 

Общ коментар 

 
Национална мрежа за децата приветства създаването на Национален инспекторат по образование 
като основен орган към МОН, отговорен за контрола на качеството и подобряването на 
образователния процес в средните училища в България. С цел максимално ефективното 
изпълнение на целите и функционирането му, заложени в ЗПУО, предлагаме в Правилника да 
бъдат направени някои важни изменения и допълнения, описани по-долу. 
 

Конкретни коментари 

1. Определяне на състава на екипите за инспектиране и привличане на външни инспектори 

Приветстваме решението в състава на екипите по чл.10, ал.2, да влизат вътрешни и външни 
инспектори, като призоваваме ролята и функциите и на двете групи инспектиращи да бъде много 
добре изяснена, както и да се прецезират изискванията към квалификацията им, като се заложат 
не само формални, но и качествени критерии при избора и обучението им;  така ще се гарантира 
широк набор от специалисти-инспектори. Би било добре тези длъжности да не са постоянни, а 
списъците на инспекторите да се актуализират в период на определена мандатност и даден 
инспектор да може да продължи да бъде такъв след атестация на работата му и допълнително 
обучение на всеки 3 или 5 години.  
 
В чл.12, ал.2 от Проекта за Правилник се предлага за член на екипа от инспектори за конкретната 
инспекция като външен инспектор да не може да бъде определяно лице, което работи по 
трудово или по служебно правоотношение на територията на административно-териториалната 
област, в която се намира инспектираната институция. Това положение може да се окаже 
изключително ограничаващо, тъй като ще бъде трудно да се гарантира, че в останалите области има 
достатъчно качествено подготвени специалисти, които да се включат в комисиите, инспектиращи 
детските градини и училищата в София, които са в пъти повече в сравнение с тези извън София-град 
и Софийска област. Част от причините за това са, че повечето специалисти са ангажирани по 
трудово-правни отношения именно в столицата. Така е възможно да се допусне, че именно 
училищата с най-много ученици, така наречените „елитни” училища и големите училища в София, 
които често показват по-ниски резултати от много по-малки училища в страната, няма да станат 
обект на качествена инспекция. В същото време има логика и в положението оценяващите 
инспектори да са от съответната административна област, защото познават спецификите на 
училищата в нея. 
 
Разбираме, че основанията да се заложи подобно условие е да се избегнат евентуалните конфликти 
на интереси между оценяващи и оценявани, но това ще се случи реално когато подборът на 
инспектори е качествен и в състава на екипити влизат специалисти, които са показали умения за 
обективна и безпристрастна оценка, която цели да е само в помощ на съответното учебно 
заведение. Предлагаме да се създаде възможност при липса на подходящ инспектор от друга 
област, с аргументирана молба и подходяща обосновка, да се разрешава включването в екипите 
на лица от същата административно-терирториална единица. 
 

2. Прецизиране на заложените дейности за инспекция 
 

Препоръчваме заложените дейности, които влизат в задълженията на инспекторите, да бъдат 
специализирани по тип, като типовете бъдат прецезирани в по-общи групи, например: 
 

 учебна дейност и резултати на учениците 



2 
 

 училищно управление и организационна култура 

 финансово и административно управление 
 
Така ще бъде подпомогната оперативната работа на инспекторите, както и ще бъде по-лесно за 
кандидат-инспекторите да докажат опит в дадената общо формулирана сфера, а не в тясна област, 
в която малко специалисти имат конкретен опит.  
 
Смятаме за ключово изработената от специализираната администрация обща рамка на критериите 
и индикатори за инспектиране, заложени в чл.19, ал.(2), т.1 да бъдат подложени на публично 
обсъждане преди да бъдат приети и да са публично достъпни, за да има прозрачност и ясни 
очаквания към училищата.  Тези общи критерии могат да станат част от глава „Организация на 
работата” или да се предлагат от Директора на НИО за обсъждане към МОН и чрез публичния сайт 
на НИО.  
 
Също така предлагаме заложените в същия чл.19, ал.(1), т.3 „определни от тях /инспекторите/ 
срокове” да бъдат заменени с „реалистични срокове”, за да има повече конкретика в очакванията 
за сроковете за събиране на изискуемите документи от учебното заведение. 
 

3. Определяне на ясни срокове за първична и вторична инспекция на училищата и детските 
градини 
 

В чл.22, ал.(8) са описани срокове на последваща вторична инспекция на дадено училище или 
детска градина, според показаните резултати, както следва: 
 

1. много добра оценка (над 75% ) – на всеки 5 години; 
2. добра оценка (от 50 до 75%) – на всеки 4 години; 
3. задоволителна оценка (от 30 до 50%) – след 2 години; 
4. незадоволителна степен (под 30%) – след 6 месеца до 1 година, по предложение на 

инспектиращия екип, одобрено от директора на НИО. 
 
Апелираме в Правилника да залегнат ясни срокове от създаването на НИО , в които всяко училище 
и детска градина на територията на страната следва да бъдат инспектирани и какви са плановия 
брой учебни заведения, които ще бъдат инспектирани всяка година, за да бъде възможно ясното 
структуриране на плана за действие и отчетността на НИО.  
 
Въпреки че разбираме недостига на кадри и капацитета на работа на Инспектората, смятаме, че 
заложените срокове за повторна оценка, особено на показалите много добра и добра оценка 
училища и детски градини, са много дълги и през тях може да настъпят сериозни изменения в 
качеството на работа. Предлагаме, ако е възможно, те да бъдат ревизирани и съкратени до 3 
години или да се предвиди това да се случи в бъдеще, след стартирането на първоначалната 
дейност на НИО.  
 
С оглед на предложените промени и предвид важността на този новосъздаващ се орган към МОН с 
голямо обществено значение, се надяваме Правилникът за устройството и функциите на 
Националния инспекторат по образованието да бъде приет едва след преразглеждане на 
дискусионните положения и поставяне на ясни критерии за работатата му и резултатите от нея, за 
да може да изпълнява заложените му функции в пълнота и практическа услуга на средното 
образование в България. 

 
Август 2017 г. 

Национална мрежа за децата  


