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Катедра „Педагогика и управление на образованието“ при 
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Дисертационният труд е в обем от 351 стандартни 

страници, от които 323 – основен текст, 24 страници 

библиография, и 51 страници приложения. 

Библиографията съдържа 291 източника: архивни 

материали, публикувани нормативни и други документи, 

литературни източници и уеб базирани източници. 

 

Трудът е структуриран в увод, две глави, заключение, 
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

На съвременния етап българската образователна система 

е изправена пред нови предизвикателства, на които може да 

отговори чрез поглед навън – към модерния свят, и назад – към 

историческите основи на демократизма в управлението на 

българското училище. В хилядолетната история на българското 

образование неговото обществено и държавно управление е 

ограничено само в последните две столетия. През този период 

управленската структура се създава, развива и модернизира 

непрекъснато.  

Един от основните органи на управление и контрол, 

който е неизменно звено на образователната администрация след 

Освобождението, е училищният инспекторат.  Терминът 

„инспектор“ има латински произход (inspector)  и означава „лице, 

което инспектира“. За термина „инспекторат“ тълкуването е 

„учреждение, служба за инспектиране“. С термина „инспекция“ 

се обозначава неговата дейност, която намира израз в надзор, 

преглед, ревизия.   

Изследването на нормативната уредба и 

функционирането на училищния инспекторат в миналото не 

представлява провокация само в исторически аспект. Неговата 

дейност през период от повече от два века води до кумулация на 

ценен опит, който е необходимо да се проучи и използва и в 

настоящето. Защото инспекторатът съществува и днес – макар и 

под друго наименование и променени правомощия, задължения и 

функции. 

Хронологичната рамка на изследването не е избрана 

случайно. През периода 1878-1912 г. (от Освобождението до 

войните) училищният инспекторат се създава и утвърждава като 

управленски орган. Това е време на чести изменения в 

нормативната му уредба, които бележат търсенията на 

просветните законодатели по посока на ефективно управление и 

контрол в образователната сфера. За периода на изследването 

стратегическото предназначение на инспектората е да съдейства 

за демократизиране на административните взаимоотношения в 



структурата на образователната система и за хуманизиране на 

взаимоотношенията в образователната среда. 

Историята на образователното дело и на 

педагогическата мисъл в България е била предмет на обстойни 

изследвания, в които е отразена и дейността на училищните 

инспектори и инспекторати. Системно и задълбочено изследване 

за нормативната уредба и дейността на училищните инспекторати 

в България през периода 1878 – 1912 година не е правено, което е 

основание и провокира интереса за настоящото проучване.       

Обект на изследването е училищният инспекторат, 

действащ като орган на управление и контрол в системата на 

българското образование.  

Предмет на изследването е нормативната уредба на 

училищния инспекторат и нейното приложение, отразено в 

дейността на инспектората през периода 1878 – 1912 година. 

Целта на изследването е, в контекста на историческите 

събития да се проследи развитието на инспектората в 

българското училищно законодателство през периода 1878 – 1912 

година и да се разкрие мястото и ролята му в управленската 

структура на образованието, като същевременно се установят 

тенденциите със значимост за съвременната управленска 

практика в средното образование.  

Основните задачи на изследването са:  

1. Да се проследят промените в училищното 

законодателство относно състава на училищните инспекторати и 

се установи броят на инспекторите и изискванията, на които 

следва да отговарят. 

2. Да се разкрият промените в училищното 

законодателство относно начина на конституиране на 

инспекторатите и техния мандат. 

3. Да се проследи развитието на правомощията и 

задълженията на инспекторите и се установят техните функции.  

4. Да се изяснят нивата на инспектиране и 

взаимодействията на училищните инспектори с другите органи на 

управление в българската образователна система.    

5. Да се проучи и анализира контролната дейност на 

инспекторите и се установи нейната специфика. 



6. Да се проучат и установят другите видове дейност на 

инспекторите. 

7. Да се изяснят възгледите и оценките за инспектората, 

отразени в публикации. 

Основните подходи на изследване са системно-

структурният и логико-историческият. Училищните 

инспекторати и дейността на инспекторите са представени не 

като изолирано явление, а във връзка с историческото развитие 

на българското училище. Спазено е единството между логическо 

и историческо. Историко-педагогическият характер на 

изследването определя и спецификата на методите, използвани за 

постигане на поставената цел. Основни методи на изследването 

са теоретичният анализ и синтез. При разглеждане на правата и 

задълженията на инспекторите се прилагат историко-

педагогическият анализ и синтез. За разкриване на сходствата и 

различията в нормативната уредба и състоянието на 

инспекторатската служба през различни периоди от време е 

използван сравнителният анализ. Освен тези методи е приложен 

и описателният – за представяне на основните положения на 

нормативните документи, на публикациите за инспектората и 

инспекторите, на отделни елементи от българската учебно-

възпитателна практика.  

Основен източник на изследването са архивните 

материали, съхранени във фондовете на ЦДА – София, ДА – 

Шумен и ДА – Търговище. Проучени са фондовете на Окръжна 

училищна инспекция в Шумен, Околийски училищни инспекции 

в гр. Търговище, Омуртаг, Попово. От фондовете на училищата в 

ДА – Шумен и ДА – Търговище са проучени съхранените книги 

на учителите от различни степени училища, книги-списъци на 

учителите, ревизионни книги на околийския училищен 

инспектор, книги за ревизиите на инспектора и ревизионни листи 

на училището, книга за наказанията на учителите. Те съдържат 

информация за проверките на околийските инспектори,  

информация за учителите и за училищата, които са проверявали. 

В ЦДА – София е проучен фондът на Министерството на 

народната просвета, в който се съхраняват рапорти на окръжни 

училищни инспектори, кореспонденция, водена с 



Министерството на народното просвещение, писма от 

министрите на просвещението, укази на княза, окръжни и 

указания. Във фонда на Народното събрание са проучени 

преписки, водени  с Министерството на просвещението за 

училища и инспектори. Към тези източници на информация може 

да се добави и книгата „Из архивата на министерството на 

народното просвещение 1878/79 – 1884/85“, съставител Н. 

Ванков, която съдържа архивни материали на просветното 

министерство.  

Друг основен източник са нормативните документи, в 

които се поставя на нормативна основа функционирането на 

инспекторатите и които регламентират дейността на 

инспекторите. Такива са законите и подзаконовите нормативни 

актове – закони, правилници, инструкции, наредби, окръжни, 

заповеди. Изследвани са законите и подзаконовите актове, които 

отразяват волята на законодателя относно правомощията и 

задълженията на инспекторите. Окръжните, издавани от 

министерството на народното просвещение, са с различен 

характер – в някои се дават указания във връзка с прилагането на 

нов нормативен акт, други включват препоръки и заповеди към 

инспекторите с установени проблеми, трети съдържат указания за 

изисквана информация. 

Основен източник на изследването е и 

специализираният периодичен печат през разглеждания период – 

сп. „Училищен дневник“, „Училищен преглед“, „Учител“ и 

„Просвета“. В сп. „Училищен дневник“ са публикувани 

рапортите на околийските инспектори до директора на народното 

просвещение в Източна Румелия, в сп. „Училищен преглед“ – 

орган на Министерството на народното просвещение, са 

публикувани рапорти на училищни инспектори и окръжни на 

Министерството. В сп. „Учител“ има публикувани статии, 

съдържащи мнения, впечатления и оценки за училищните 

инспектори, тяхната работа, организация и  функционирането на 

инспекторатската служба. 

Използвани са и литературни източници, които 

отразяват различни аспекти на системата на училищните 

инспекторати през периода от Освобождението на България до 



началото на 1912 година. Едни от основните източници на 

информация са „История на образованието и педагогическата 

мисъл в България“, том II, под редакцията на Н.Чакъров, 

монографиите на Й. Колев “Просветната политика на 

Стамболовото правителство (1887-1894)”, „Тримата големи“ и др.  

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В структурно отношение дисертацията съдържа увод, 

две глави, заключение, библиография и приложение. 

В увода се обосновава необходимостта от изследването 

върху основата на литературен обзор по темата. Конкретизирани 

са обектът, предметът, целта, задачите, подходите, методите и 

източниците на изследването. 

В Глава първа, озаглавена „Нормативна уредба на 

инспектората в българското образование през периода  1878 – 

1912 година“, са отразени всички нормативни документи през 

разглеждания период с отношение към училищния инспекторат, 

като фокусът е върху броя на инспекторите, начина на 

конституиране, мандата, изискванията за заемане на длъжността, 

правомощията, задълженията и служебните им взаимоотношения 

с другите органи на управление в образователната система. Глава 

първа е структурирана в два параграфа.  

В първи параграф – „Инспекторатът в българското 

училищно законодателство от Освобождението (1878 г.) до 

Съединението (1885 г.)“ – се проследява нормативната уредба на 

този управленски орган през посочения период. Представени са 

социално-политическите условия след Освобождението на 

България от османско владичество, което води след себе си 

редица промени в цялостното политическо, икономическо и 

културно развитие на страната. Този прелом в обществените 

отношения предизвиква епохални изменения и в образователното 

дело. Преустройството на образованието започва при временното 

руско управление в новоосвободена България.  На 29 август 1878 

г., в Пловдив е издаден и утвърден от Княз Дондуков-Корсаков 

Привременен устав за народните училища, изработен от  проф. 

Марин Дринов. Този временен закон учредява училищния 



инспекторат като държавна институция за управление на 

народните училища. Прилага се за кратко време в единна 

България и след разделянето й действа само в свободната северна 

част – Княжество България. Марин Дринов изработва и 

Инструкция за окръжните училищни инспектори, която е 

притурка към Привременния устав за народните училища от 1878 

г. Тя поставя нормативните основи на училищния инспекторат и 

набелязва основните му правомощия и задължения.  Окръжните 

училищни инспектори са ангажирани да осъществяват контрол и 

методическо ръководство във всички степени народни училища и 

да оказват помощ за нормалното им функциониране. 

Правомощията и задълженията им се доразвиват в по-късните 

правилници и инструкции за инспекторатската служба у нас. 

Берлинският конгрес завършва с подписването на 

договор на 13 юли 1878 г. – Берлинския договор, който отсъжда 

българският народ да не получи обединение в етническите си 

граници. От тази дата Княжеството /Северна България/ и Източна 

Румелия /Южна България/ заживяват отделно. 

В Княжество България действат нормативните 

документи на Марин Дринов до обнародваните Инструкция за 

окръжните училищни инспектори от 23 март 1881 г. на Михаил 

Сарафов, и двата закона на Рачо Каролев: Закон за окръжните 

училищни инспектори от 31 януари 1885 г. и Закон за 

обществените и частните училища – 9 февруари, 1885 г., който 

след Съединението остава в сила и се прилага постепенно и на 

територията на бившата Източна Румелия. 

С Инструкцията за окръжните училищни инспектори 

1881 г. министър Сарафов конкретизира дейностите по оказване 

на контрол на задължителното образование, въвежда държавен 

контрол и в частните училища. Така засилва централистичният 

принцип на управление на образователното дело. Въвежда и 

воденето на задължителна документация.   

Първи опит за цялостна реформа на образованието 

прави министър Рачо Каролев. В Закона за обществените и 

частните училища подробно са уредени административните 

взаимоотношения между правителството, училищата, окръжните 

и общинските съвети. Нормативните положения, касаещи пряката 



работа на окръжните училищни инспектори са указани в Закон за 

окръжните училищни инспектори, който въвежда изборност при 

заемане на длъжността.  

След подписването на Берлинския договор Южна 

България, наречена Източна Румелия, продължава да се развива 

като автономна област на Турция. Управлението на 

образованието е поверено на Дирекцията на народното 

просвещение, която ръководи всички училища в Областта чрез 

училищни инспекторати. Образователната система се развива и 

разгръща въз основа на Временните правила от 1879 г., Публично 

административния правилник за околийските инспектори от 

1880 г. и Закона за началното учение в Източна Румелия от 1881 

година., чрез които министър Йоаким Груев изгражда 

централизирана управленска структура в образователната 

система. Особеният статут на областта предпоставя една 

съществена разлика в сравнение с Княжеството относно 

инспектората: всяка верска общност има свой училищен 

инспектор, който отговаря само за нейните училища. Друго 

различие е, че контролната дейност по качеството на учебно-

възпитателната работа се изпълнява от председателя на 

училищното настоятелство. 

През 1884 г. министър Константин Величков внася 

преработения Законопроект за народните и средни училища на 

Йоаким Груев, гласуван  като Закон за училищните съвети. 

Министър Величков отстъпва от разбиранията си за 

децентрализирано управление на учебното дело и въвежда 

контрол на всички равнища – открива новата длъжност към 

Дирекцията „съветник-инспектор“.   

В сравнителния анализ на нормативната уредба на 

училищните инспекторати в Княжество България и Източна 

Румелия са изведени приликите и разликите, които произтичат от 

по-особения статут на Източна Румелия.   

Втори параграф – „Инспекторатът в българското 

училищно законодателство от Съединението (1885 г.)  до 1912 

г.“ – проследява нормативната уредба на инспектората през 

посочения  период. След Съединението на Княжество България и 

Източна Румелия в периода 1885 – 1898 г. са в сила изискванията 



на нормативни документи, които взаимно се допълват. Според 

Закона за училищните инспектори от 1889 г. инспекцията на 

всички училища се предоставя на държавата, Законът за 

народното просвещение от 1891 г. утвърждава въведеното от 

Правилника за училищните инспектори от 1889 г. разграничаване 

на органите за училищен надзор на преки  и непосредствени и 

като преки органи посочва  главни и окръжни училищни 

инспектори, което определя две нива на инспектиране – 

национално и окръжно /и трите документа обнародвани от 

министър Георги Живков/. Министърът на просвещението лично 

назначава и уволнява училищните инспектори /изборността, 

регламентирана в Закона за окръжните училищни инспектори от 

1885 г. е премахната/, което категорично заявява процеса на 

централизация на управлението на училищната инспекция. 

Правилникът въвежда категоризация на инспекторите, 

диференцирайки ги на първостепенни, второстепенни и 

третостепенни съобразно техните лични качества, образование и 

стаж. 

Правилникът за начина, по който става назначението 

на учителите и учителките в народните общински училища от 

1895 г. и Инструкцията за управлението и уредбата на 

основните училища от 1896 г. на министър Константин Величков 

конкретизират и поставят на нормативна основа въпроси, 

разгледани, но недетайлизирани в Закона за народното 

просвещение от 1891 г.  

От 1898 г. до 1903 г. действат нормативни документи, 

които отменят предходните, без да ги отричат, а внасят 

подобрения в контекста на необходимостта от развитието на 

образователното дело. През 1898 г. Министерството на народното 

просвещение, с министър Иван Вазов, изработва специален Закон 

за инспекция на класните и основните училища, който 

регламентира служебния статут на училищните инспектори. За 

първи път в историята на българската образователна политика е 

въведена двойна система за инспектиране – околийска и окръжна. 

Околийските инспектори се разделят на три категории: 

първостепенни, второстепенни и третостепенни. Отпада 

категоризацията на окръжните инспектори. 



Израз на волята на законодателя, за подобряването на 

подбора на кандидатите за поста на околийски инспектор, е 

въведеният изпит, който се провежда в София от комисия, 

назначена от Министерството.  В тази връзка са приети три  

нормативни документа – Правилник за изпит на околийските 

училищни инспектори от 15 март 1899 г., със съответната 

Програма за изпита – по времето на министър Тодор Иванчов и 

при министър Димитър Вачов – Правилник за училищните 

инспектори от 1899 г., в който са обобщени и прецизирани 

нормативните текстове до този момент, отнасящи се за 

училищните инспектори. Добавени са и нови, отговарящи на 

изискванията на историческото развитие на образованието в 

България.  

 През периода 5 май 1903 г. – 4 май 1907 г. министър на 

народното просвещение е проф. д-р Иван Шишманов. Внесените 

от него промени в Закона за инспекцията на класните и 

основните училища се отнасят към изискванията, на които трябва 

да отговарят кандидатите за училищни инспектори. Променен е и 

съставът на окръжните училищни инспектори, които вече не са 

равнопоставени помежду си, а отново са разделени на степени, 

както околийските още в Закона от 1898 година. Министър 

Шишманов намалява до минимум канцеларската работа на 

околийските инспектори и издава допълнителни Наставления 

към училищните инспектори. Определя две основни функции на 

тяхната дейност – „педагогически“ и „административни“, като 

дава оценката, че всеки вид има своето значение, въз основа на 

което е създадена службата на инспекторите и неслучайно е 

изискването, че всеки от тях трябва да бъде не само добър 

педагог, а и добър администратор. Излага систематизирано в 

няколко направления своите указания, като фактически представя 

методиката на осъществяване проверка на цялостната 

организация и ръководство на училище, проверка на училищна 

документация, наблюдение и коментар на урок/уроци, 

организиране и провеждане на квалификационна дейност и не на 

последно място – осъществяване на комуникацията с директор, 

учители и ученици.  



Министър Мушанов осъществява реформа в 

образованието чрез Закона за народното просвещение, приет на 

26 януари и утвърден на 13 февруари 1909 г. /съществува до 1948 

г./. С него се отменя законът на Г. Живков от 1891 г. и 

образователното дело се организира с нова структура на средното 

образование и оригинални вътрешни взаимовръзки. 

Управлението и надзорът в образованието се извършва от „преки 

органи“ – главни инспектори на отделната учебна дейност, 

директори, окръжни и околийски училищни инспектори и 

„непреки органи“ – окръжни управители и съвети, общински 

съвети и училищни настоятелства. Петима главни инспектори, 

пряко подчинени на министъра, осъществяват върховна 

инспекция на всички училища и училищни органи. 

След разглеждането на нормативната уредба са изведени  

тенденциите в развитието на нормативната уредба на 

инспектората в периода от Съединението до началото на войните 

през 1912 година. Основната тенденция в просветно 

законодателство, която първият обнародван закон на обединена 

България – Законът за народното просвещение от 1891 г. - 

продължава, е централизацията на управлението на 

образованието. Назначаването и уволняването на учителите става 

правомощие на Министерството на народното просвещение и 

така нараства и значението на училищните инспектори. По-късно, 

Правилникът за начина, по който става назначението на 

учителите и учителките в народните общински училища 

изяснява процедурите и ролята на училищния инспектор по 

назначаване, при напускане и при налагане наказания на 

учителите, а Инструкцията за управлението и уредбата на 

основните училища разглежда преките участници в 

педагогическото взаимодействие. 

Глава втора – „Дейности на инспектората в 

българското образование през периода 1878 – 1912 година“, 

проследява изпълнението на нормативните, и възложените 

допълнително, изисквания от училищните инспектори, както и 

възгледите и оценките за тяхната работа.  

Главата започва с уточнението, че инспекторатът е 

орган, ангажиран специално да осъществява контролна дейност, 



която е част от административната дейност. Основната функция 

на инспекторатите е контролната. Тя се реализира под формата на 

проверки, наречени през разглеждания период „ревизии“, които 

се провеждат периодично от инспекторите в поверените им 

административно-териториални/учебни  единици. По време на 

тези проверки инспекторите правят констатации и оценки за 

състоянието на материалната база, кадровото и финансовото 

обезпечаване на училището, процесите на обучение и възпитание 

и др. и ги отразяват в рапорти до по-висшестоящите органи на 

управление.  Същевременно те осъществяват и педагогическа 

дейност – отправят критики и съответни препоръки относно 

преподаването на учителите и възпитателната им дейност. Извън 

рамките на контрола инспекторите са ангажирани с друг вид 

административна и педагогическа дейност. Затова разделянето на 

дейностите на инспекторатите в тази глава е до голяма степен 

условно.   

Втора глава съдържа три параграфа. Първи параграф – 

„Контролна дейност“ – представя  резултатите от различните 

видове „ревизии“ през изследвания период, които окръжните 

инспектори отразяват в рапорти, а околийските инспектори – в 

ревизионни книги.   

Процесът на инспектиране е проследен при временното 

руско управление, когато основната задача на губернските 

училищни  инспектори е възстановяването на училищата и 

откриването на нови. Техните рапорти до директора на народното 

просвещение дават информация за състоянието на учебното дело 

през периода на временното руско управление. 

След разделянето на България от Берлинския договор 

през 1878 г., в Княжество България окръжните училищни 

инспектори продължават делото за развитие на образованието и 

рапортите им от проверките до Министерството на народното 

просвещение отчитат състоянието на училищните сгради, 

учителския състав, посещаваемостта на учебните занятия от 

страна на учениците. Инспекторите се сблъскват с неразбиране от 

родителите относно спазване на законовото изискване за 

задължително обучение. Други проблеми, които срещат, са 

свързани с влашките села, където учители власи преподават на 



румънски език, а гръцката духовна власт не признава контрола на 

инспектора и агитира населението да изгони учителите българи, 

за да бъдат назначени гръцки учители. Усилията на инспекторите 

са насочени към преодоляване на трудностите във време, когато и 

политическата власт е нестабилна. Въпреки трудностите, 

началото е поставено и макар и бавно, те наблюдават развитие и 

положителна промяна. 

След решението на Берлинския конгрес Източна 

Румелия /Южна България/ остава автономна област на Турция и 

Високата порта възпрепятства развитието на всички сфери на 

живота. Въпреки това Източна Румелия с нейната преориентация 

към по-високите изисквания на европейските модели и стандарт 

става зона за развитие на българската култура и на 

образованието. В своите рапорти за осъществени проверки до 

Дирекцията на народното просвещение околийските училищни 

инспектори изказват градивни критики, отправят  предложения, 

които са в интерес на развитието и усъвършенстването на 

образователното дело. 

След Съединението на Южна със Северна България – 

провъзгласено на 6 септември 1885 г. в Пловдив, приложението 

на нормативните актове в образованието при ревизиране на 

училищата и взаимодействието между учители и училищни 

инспектори е наблюдавано от публикуваните рапорти на 

членовете на Постоянния учебен комитет, рапортите на 

окръжните училищни инспектори, от документите, водени от 

околийските училищни инспектори. Извършвани са и проверки 

при изпълнение на „окръжни“ от Министерството на народното 

просвещение. Те са свързани с изясняване на обстоятелствата 

около освобождаване на мъжете учители от военна служба, 

пенсиониране на учители, оплаквания от учители  и др.  

За постигане на по-пълен и цялостен обхват на контрол, 

структурата на училищния инспекторат постепенно се разширява. 

Нивото на инспектиране е окръжно и действа едностепенен 

инспекторат до 1898 г., когато се утвърждава двустепенен 

инспекторат с окръжни и околийски училищни инспектори. През 

същата година от Министерството на просвещението е изпратено 

Окръжно с указания за сведенията, които окръжните училищни 



инспектори трябва да включват в рапортите и те вече са 

структурирани във връзка с посочените изисквания.  

От 1909 г. училищният инспекторат е тристепенен, с 

нива на инспектиране – национално, окръжно и околийско, 

съответно с главни, окръжни и околийски училищни инспектори. 

В откритите рапорти на окръжни училищни инспектори до 

Министерството на народното просвещение се наблюдава 

спазване на установени изисквания по отношение на структура и 

съдържание, но всеки инспектор внася и своя гледна точка при 

отчитане на информацията. За начина на изпълнение на 

задълженията от околийските училищни инспектори, 

информация съдържат попълваните от тях документи – 

различните ревизионни книги, в които отразяват предимно 

препоръките си по отношение на материалното и финансовото 

осигуряване на училищата. При всяка следваща проверка 

установяват изпълнението на препоръките от предходни 

проверки и възлагат на главния учител да проследи изпълнението 

на конкретна препоръка към кмета или към училищните 

настоятели. Попълват и други видове документи със 

статистическа информация и информация за учителите, 

необходима за рапортите към окръжните училищни инспектори. 

Втори параграф „Други дейности“ представя 

педагогическата и административната работа на училищните 

инспектори, осъществявана извън рамките на контролната 

дейност.  

  След Освобождението на България през 1878 година, 

Министерството на просвещението търси възможности и 

варианти за организиране на различни форми за разглеждане и 

решаване на определени проблеми на училището. Такива са 

педагогическите курсове, учителските събори, педагогическите 

съвети. Тяхната организация и провеждане е ангажимент на 

училищните инспектори. Изследването проследява възникването 

и развитието на тези форми, като представя конкретни данни. 

За осигуряване на образователната система в България с 

необходимите педагогически кадри са организирани временни и 

едногодишни практически педагогически курсове и курсове по 

учебни предмети. Те са израз на грижата на Министерството на 



народното просвещение към учителите относно тяхното развитие 

като педагози, но и от гледна точка на допълнителни изисквания 

към тях, които са извън педагогическите им ангажименти. 

Инспекторите организират тези курсове, а някои влизат в ролята 

и на обучители. 

Учителските събори дават възможност за провеждане на 

по-мащабни срещи на заинтересованите от развитието на 

образователната система лица, и като цяло са демократична 

форма за вземане на управленски решения. Тя продължава 

възрожденската традиция, установява се като практика, която  

продължава след Освобождението – като форум за обсъждане на 

педагогически проблеми и вземане на управленски решения по 

определени проблеми на училището. Тяхната организация е 

задължение на училищните инспектори. 

Инспекторите са отговорни за организирането и 

провеждането на учителските събрания и съвети, в които са и 

активни участници. Те подбират педагогическите проблеми, 

участват в тяхното обсъждане и дават методически указания на 

учителите. 

Втори параграф включва и „Административната 

дейност“ на училищните инспектори. Предмет на разглеждане в 

този параграф са административните действия извън рамките на 

контролната дейност.  

Министерството на народното просвещение изисква от 

училищните инспектори пълна отговорност за кадровото 

осигуряване на училищата с учители. Директно или индиректно, 

инспекторите се занимават с назначаването и освобождаването на 

учители, преместването им от едно в друго училище, отпуски и 

отсъствия по различни причини, редовно заплащане на 

учителския труд. Следят за подлежащите на военна служба и за 

недопускане на нарушения при отпуск поради болест, както и за 

работата на главните учители. Организират и цялостната 

процедура по провеждане на изпитите и получаване на 

свидетелство за учителска правоспособност.  

 Организацията и провеждането на процесите на 

обучение и възпитание е съществена част от работата на 

училищните инспектори. Те отговарят за приложението на 



училищните планове, преподаването на отделните учебни 

предмети, организацията на изпитите. Ангажирани са и с  

възпитателния процес в училище.  Предприемат мерки за 

своевременното информиране на учителите за нови насоки на 

възпитанието,  методически указания за възпитателния процес, 

неправомерни действия на техни колеги и др. Инспекторите 

следят за провеждане на ученически беседи и информират за 

предстоящи чествания на годишнини от смъртта на бележити 

българи и за инициативи на благотворителни комитети. Грижа на 

училищните инспектори е откриването на училищни опитни 

градини. 

Окръжните училищни инспектори имат отговорности 

относно решаването на появили се финансови проблеми на 

училищата – от изпращане на молбите до Министерството на 

народното просвещение за финансиране на строеж и ремонти на 

училищните сгради, за тяхното застраховане, за правомерното 

изразходване на отпуснатите и събраните суми от директорите – 

до недопускане на нарушения при отчитането им. Приемат 

сериозно ангажимента за своевременното изплащане 

възнаграждение на труда на учителите, за което са 

упълномощени  от Министерството на просвещението.    

Окръжните инспектори са информирани и ангажирани 

за съдействие при проблеми на учениците от битов и финансов 

характер. Имат допълнителните ангажименти при решаване на 

проблеми и на учителите от социален и битов характер, свързани 

с основания за уволнение и пенсиониране. 

Прегледът на окръжните и някои архивни материали 

през изследвания период разкрива нови страни от 

административната дейност на инспекторите. Те посредничат 

между Министерството на народното просвещение и други 

органи и лица в сферата на образованието – по-ниското ниво 

инспектори, директори и учители, като им предават и събират 

информация, разясняват, препоръчват, предупреждават, 

санкционират. Участват в организацията на процесите на 

обучение и възпитание, на културни събития, занимават се с 

финансови и социално-битови проблеми, събират статистически 

данни и старини. Ангажирани са с всичко, което има пряка или 



косвена връзка с училището и свързаните с него лица. Въпреки 

това, тяхната работа много често е критикувана и подлагана на 

съмнения.  

В параграф трети „Възгледи и оценки за инспектората“ 

са отразени възгледите на просветните министри за същността на 

инспекторатската служба, мотиви за промени в нормативната 

уредба и оценки за ролята на инспектората за развитието на 

образователното дело в България след Освобождението. 

Представени са и публикации на просветни дейци, в които се 

съдържат идеи за промяна на инспекторатската служба и оценки 

за нейната дейност. В хода на своето съществуване, тя получава 

различни и понякога противоположни оценки: положителни – от 

министрите и обикновено негативни – от учителите.  

 В заключението се извеждат изводите и препоръките. 

Приложението съдържа: схеми, които представят 

системите на управление на образованието при действието на 

различните, през разглеждания период, Закони за Народното 

просвещение; административно-териториалното деление на 

България през всеки разглеждан период; просветните министри 

от 1878 до 1912 г.; таблици с действащите инспектори; 

документи, водени от околийските училищни инспектори; 

рапорти на окръжни инспектори; окръжни и писма от 

Министерството на народното просвещение; документи на 

Дисциплинарната комисия и Княжески укази. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ИЗВОДИ И ПРИНОСИ 

Развитието на образователната система във всяка страна 

е процес, свързан с неговото управление, а повишаването на 

качеството на българското образование е актуален проблем, 

защото непрекъснато променящите се социални условия изискват 

гъвкавост и адаптивност. Положителното развитие на 

образованието изисква да се отчетат световните тенденции, 

опитът на водещите образователни системи, да се постигне 

съгласуваност и с общите цели на развитие, които си е поставило 

обществото. И всичко това не на база отричане на опита и 

традицията, а  чрез проучване да се извлекат позитивни примери 



със значение за бъдещето, още повече, че управлението на 

образованието у нас има дълбоки исторически корени.  

 Въз основа на настоящото изследване, могат да се 

направят следните ИЗВОДИ: 

Училищният инспекторат като орган на управление и 

контрол заема важно място в образователната администрация 

още в първата година след Освобождението на България от 

османско владичество. Тогава се поставят нормативните основи 

на неговата дейност. През следващите години  нормативната 

уредба на инспектората претърпява промени в посока 

детайлизиране на дейността му и прецизиране на свързаните с 

нея изисквания.   

За постигане на по-пълен и цялостен обхват на контрол, 

нивата на инспектиране в управленската структура на 

образованието бележат тенденция към увеличаване. След 

Освобождението нивото на инспектиране е едно – окръжно в 

Княжество България, околийско в Източна Румелия, окръжно 

след Съединението. През 1898 г. се въвежда двустепенният 

инспекторат и се обособяват две нива на инспектиране – окръжно 

и околийско, и трето, национално ниво – след 1909 г., с 

назначаване на главни инспектори в Министерството на 

народното просвещение. Въвежда се и категоризация на 

инспекторите  – на окръжните – през 1889 г., отпаднала през 1898 

г. и възстановена отново през 1904 г., на околийските – през 1898 

г. 

Промени претърпява и начинът на конституиране на 

инспектората. При едностепенния инспекторат, инспекторите се 

назначават и уволняват от министъра на народното просвещение, 

с изключение при действието на Закона за обществените и 

частните училища от 1885 г., когато е въведена изборност на 

длъжността. От 1898 г., при двустепенния инспекторат, 

окръжните училищни инспектори се назначават и уволняват с 

Указ на княза по предложение на просветния министър, 

околийските се назначават след издържан изпит и се уволняват от  

министъра на народното просвещение. След 1909 г. начинът на 

назначаване на окръжните и околийските  инспектори се запазва, 



а главните инспектори се назначават и уволняват от министъра на 

народното просвещение. 

Изискванията към кандидатите за инспектори се 

различават както в двете български области преди Съединението, 

така и през различните периоди. Основните изисквания за ценз и 

стаж бележат тенденция към постепенно завишаване, другите 

изисквания са свързани с минимална възраст и морални качества 

на кандидата.  

Мандатът на инспекторите през разглеждания период 

варира - в Княжество България е 3-годишен, в Източна Румелия - 

1 година, а след Съединението, от 1909 г.  длъжността е мандатна 

само за окръжните училищни инспектори – 5 години. 

Тенденцията е към увеличаване на мандата, с което се цели 

постигане на стабилност в управлението и контрола на 

училището. 

 Броят на окръжните и околийските училищни 

инспектори е в зависимост от административно-териториалното 

деление на страната. Тенденцията е към увеличаване - в началото 

на периода – през 1878 г., инспекторите са 5, а в края на периода - 

след 1909 г., само  главните инспектори са 5, във всяко от 14-те 

административни окръжия има окръжен училищен инспектор, а 

околийските училищни инспектори са около 70. Увеличаването 

на техния брой е израз на стремежа на Министерството на 

народното просвещение към постигане на по-пълен контрол 

върху цялостната организация и провеждане на обучението и 

възпитанието в училище.  

 Като пълномощници на Министерството на народното 

просвещение инспекторите имат широки правомощия. През 

периодите на силна централизация те се увеличават, а при 

децентрализирано управление намаляват. Инспекторите  имат 

многобройни задължения, основните от които са да: 

 организират:  учебната година /начало, ваканции, 

край, годишни изпити/, различни квалификационни форми, 

учителски събори, педагогически конференции и съвети; 

 координират взаимодействието между 

вътрешноинституционалните органи на управление /ниво 



училище/  и другите управленски звена в образователната 

администрация; 

 контролират: прилагането и изпълнението на 

нормативните актове; кадровото, материалното и финансовото 

осигуряване на училищата; организацията и провеждането на 

процесите на обучение и възпитание; училищната документация; 

 регулират: преподавателската и възпитателната 

дейност на учителите;  

 санкционират: директори и учители; изискват 

санкция на училищни настоятелства и кметове; 

 обучават: учителите.   

Тези задължения отразяват основните функции на 

училищните инспектори: организаторска, координаторска, 

контролираща, регулираща, санкционираща и обучителна. 

Като орган в системата на управление на българското 

образование, училищните инспектори осъществяват основно 

административна дейност. Водеща част от нея е контролната 

дейност. Тя се реализира чрез различни видове проверки: 

периодични, в изпълнение на нормативните изисквания; по 

предписания на Министерството на народното просвещение и 

проверки в особени случаи. Рапортите, които отразяват 

резултатите от „ревизиите“, са ценен източник за историята на 

българското образование, защото съдържат полезна информация 

за неговото състояние на съответния етап. Същевременно 

училищните инспектори изпълняват ролята на медиатор между 

Министерството на народното просвещение и други органи и 

лица в сферата на образованието – по-ниското ниво инспектори, 

директори, учители и ученици, като им предават и изискват 

информация. Инспекторите са ангажирани с провеждане на 

разяснителна работа сред учителите и учениците във връзка с 

въвеждане на нова нормативна уредба и възникнали проблеми. 

Елемент от административната им дейност е и налагането на 

наказания на провинили се учители.   

Вторият вид основна дейност е педагогическата. 

Инспекторите не осъществяват пряка педагогическа дейност, но 

са ангажирани с организация на различни форми за квалификация 

на учителите – временни и едногодишни педагогически курсове и 



практически курсове по отделни учебни предмети, в някои от 

които вземат и непосредствено участие като преподаватели. Те 

влизат в ролята и на екзаминатори – провеждат изпити и издават 

свидетелства за педагогическа правоспособност. Организират и 

участват във форуми за решаване на педагогически проблеми – 

учителски събори, педагогически конференции, учителски съвети 

и събрания. Инспекторите осъществяват педагогическа дейност и 

в рамките на контрола. В резултат на ревизиите в различни 

видове и степени училища, те отправят конкретни методически 

указания, свързани с преподаването и възпитателната дейност на 

учителите. 

Като представители на Министерството на народното 

просвещение училищните инспектори влизат във 

взаимоотношения с всички други органи на управление на 

образователната система. Главните инспектори са подчинени на 

министъра на народното просвещение и взаимодействат с 

директорите на училищата. Окръжният инспектор ръководи 

учебното дело в своето окръжие еднолично и за своите решения и 

действия отговаря пред министъра. Осъществява контакти с 

всички местни власти и най-вече с окръжните управители и 

околийските началници. Контролира директорите и учителите в 

училищата в окръга и училищните настоятелства, като органи на 

местно самоуправление. Околийският училищен инспектор е 

пряко подчинен на окръжния, осъществява взаимодействие с 

главните учители на първоначалните училища и училищните 

настоятелства. 

Възгледите на просветните министри за същността на 

инспекторатската служба се съдържат в нормативните документи 

и в мотивите към законопроектите, които предлагат за гласуване. 

Министрите дават висока оценка за ролята на инспектората за 

развитието на образованието. В своите публикации, посветени на 

проблемите на инспектората, просветните дейци обикновено 

заемат критична позиция – най-често тя е във връзка с 

осъществени проверки и се отнася  за начина на инспектиране. Те 

предлагат идеи за усъвършенстване на инспекторатската служба, 

които се свеждат до повишаване на изискванията към 

инспекторите относно ценз, учителски стаж и личностни 



качества. Някои автори изразяват идеи и за промяна на дейността 

на инспекторите по посока намаляване на нейната 

административна тежест. 

Изследването дава основание да се направят следните  

ПРЕПОРЪКИ:  

1. Съвременният законодател има опита на историята в 

създаването на нормативни документи, регулиращи развитието 

на българската образователна система. Примерът на българските 

законодатели в областта на образованието, е, че постигането на 

ефективност се получава в резултат на прецизирането на всеки 

текст и всеки следващ нормативен документ не отрича, а 

коригира и обобщава предходните текстове. Желателно е 

съвременното училищно законодателство да принесе този опит и 

да постига еднозначност на тълкуването и приемственост при 

създаването на всеки нов нормативен акт.   

2. Сега действащите Регионални управления на 

образованието, изпълняват преките си задължения съобразно 

Правилника за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието. Техните задължения са посочени в 

длъжностни характеристики, но и в тези нови документи не е 

указана методиката за осъществяване на дейността им – нещо, 

което е постигнато от далечните ни предшественици.  

В периода от Освобождението до 1912 година 

училищният инспекторат изпълнява важна роля в изграждане на 

основите на националната образователна система. Той има своя 

принос за развитието на българското образование с ефективната 

си организация, ръководство и контрол на цялостната дейност в 

училищата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ПРИНОСИ 

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. За първи път в България е направено изследване на 

инспектората в българското образование.  

2. Проследени са тенденциите в развитието на 

нормативната уредба на училищния инспекторат през периода 

1878 – 1912 г. Разкрити са промените относно неговия състав, 

начин на конституиране и мандат. 

3. Изяснени са правомощията и задълженията на 

училищните инспектори и са откроени техните функции. 

4. Установено е мястото на инспектората в 

управленската структура на образованието, като са разкрити 

взаимоотношенията на инспекторите с другите органи на 

управление в образователната система.  

5. Установена е спецификата на основните дейности 

на инспектората през изследвания период.  
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