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Подобрява и усъвършенства селскостопанската просвета на ученици с прогимназиално 

образование. Има тригодишен курс на обучение. 

До Освобождението България е аграрна страна с богати земеделски ресурси, но с примитивно 

обработване на земята и ниска продуктивност.Това налага създаване на специални земеделски 

училища, които да разространяват знания сред земеделското население в страната и да подготвят 

добри стопани и работници по земеделие и клоновете му. за нуждата на земеделската просвета 

през 1871г. Цани Гинчев издава първия български учебник по земеделие - ''Учебник на 

земеделието''. В него се дават практически препоръки за обработване на земята и отглеждане на 

домашните животни. Дейците за разпространяване на земеделска просвета ратуват за откриване 

на специални земеделски училища. Този въпрос се отнася до Епархийския събор в Пловдив през 

1875г., авестник ''Знаме'', редактиран от Христо Ботев, в броя си от 18 май 1875г. пише:"Замисля се 

основаването на едно земеделско училище, но сега се чака само позволение от правителството". 

За съжаление правителството не разрешение и до Освобождението само отделни българи 

получават земеделско образование в Чужбина-предимно в Чехия, Германия и Хърватско. През 

1897г. се приема Закон за земеделските училища, който внася система в земеделското 

образование и разделя земеделските училища на нисши, средни и висши. Нисшите земеделски 

училища се разкриват в селата и приемат ученици, навикнали на земеделска работа и не по-

възрастни от 18 години с курс на обучение - 2 години. По силата на този закон на 1 септември 1908 

г. в с./гр./ Кнежа се открива и първото Държавно нисше земеделско училище във Врачански окръг 

с цел да се подготвят културни кадри за частните земеделски стопанства. Още през 1904г. със 

съдействието на Общинската подвижна земеделска камара се поставяосновния камък на 

училищната сграда, пансион, кухня с трапезария и няколко стаи за персонала на стойност около 60 

000 златни лева. На 22.01.1905 г. държавата поема издръжката на училището, а едва на 1 

септември 1908 г. е назначен първия директор-управител Д. Ангелов и училището започва да 

функционира като Държавно нисше земеделско училище с 2 годишен курс на обучение. На 28 окт. 

същата година за управител е назначен Христо Монов, а учителите Н. Мънков, С. Дренски и Д. 

Чанков започват обучението на първите ученици. В училищния абонамент са записани списанията: 

"Земеделие" , "Садово" , "Пчела" и "Птицевъдно стопанство". За патронен празник учителите 

избират 1 септември-"Свети Симеон" - "на него ден ще се отпущат свършилите курса и ще се 

приемат нови ученици". През 1909 г. управител Ст. Иванов, а през 1912 г. за директор е назначен 

Янко Бостанджиев. През същата година е учреден зимен курс по земеделие и е основаноучилищно 

стопанство за демонстративни цели. Всяка година към училището се организират курсове по 

различни земеделски отрасли за възрастни стопани. По време на войните от 1912 до 1918 година 

училището преустановява дейността си, а на 02.02.1919 г. отваря врати като Практическо мъжко 

земеделско училище с два курса на обучение и с прием на ученици, завършили III прогимназиален 

клас. Със заповед N 1969/09.09.1914 г. на Министерство на земеделието и държавните имоти 

училищетое трансформирано в Държавно практическо земеделско училище за техници по 

скотовъдство. През същата година Министерството на земеделието и държавните имоти отпуска 

помощ от 150 000 лева за ремонт на училищните сгради, изграждане на водопровод, 



отводнителна канализация и електрическа инсталация. През 1942 г. е оборудвана винарна изба в 

мазето на сградата. За периода 1941-1944 г. училището разполага с административен и стопански 

двор. В административния двор са разположени административните постройки-училище с 

пансион, дирекция, жилищни помещения, кухня и трапезария, а в стопанския двор има две 

жилищни помещения за специалистите по скотовъдство, лозарство и винарство; свинарник, 

кокошарник, краварник, млекарска и винарна изба, навеси, работилница с баня и пералня. Със 

заповед N 207/1943 г. Средното земеделско училище по скотовъдство при завод "Клементина" се 

премества в Кнежа и се слива със Земеделското училище в селото. Образува се Държавно 

практическо земеделско училище-с. Кнежа. От месец април 1952 г. училището се превръща в 

Селскостопански техникум "Марин Боев" трансформиран през 1976 г. в СПТУ по механизация на 

селското стопанство. Земеделското училище-Кнежа има за цел да възпитава и създава добри 

земеделски стопани, а не чиновници. Със своите сервизи-краварници, свинарник, птичарник, 

зеленчукова и овощна градина, училището има за задача да демонстрира пред учениците и 

насемението храненето и отглеждането на селскостопанските животни чрез собствени 

разплодници, да отглежда и продава земеделски култури и сортови семена и разпространява 

култури, незастъпени в района/слънчоглед, фий, люцерна и др./. С построяване на IIрия етаж на 

пансионната сграда става възможен разширен прием на ученици, чийто брой от 5 през 1908 г. 

достига 352 през 1954 г. Към училището съществува самостоятелно земеделско стопанство. През 

1908 г. директорът Христо Монов отказва да приеме предложените 500 дка земя за училищния 

фонд и едва през 1923 г. училището е оземлено с 333 дка. Същата година е изработен 

експлоатационен план на земята от същия фонд, като се определят 6 ниви от по 50 дка за 

отглеждане на цвекло, пшеница, фиева смес, овес, ечемик и царевица. На 8 февр. 1923 г. 

училищното ръководство прави постъпка през Селско общинско управление-с. Кнежа за 

отстъпването на училищните земи, находящи се на шосето Кнежа-Червен бряг на ТПС-комисията 

като неплодородни и замяната им е ниви от общинската мера, събрани на едно място. През 1951 г. 

размерът на училищния фонд достига 936 дка. В скотовъдното стопанство се отглежда работен и 

продуктивен добитък: 1 кобила, 6 коня, 1 конче, 1 магаре, 2 волски двойки, 7крави, 6 телета, 1 

нерез, 6 свине-майки, 30 прасета, 50 овце, 2 коча, 67 кокошки и 160 ярки.По предписание на 

министерството на земеделието и държавните имоти през 1942 г. стопанството е значително 

намалено. Издържало проверката на времето Държавното практическо земеделско училище-

Кнежа доказва необходимостта от по-специална подготовка за живота и издигане на културния 

уровен на селската младеж.  
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Строежа на училището започва на 12 юли 1904 г. от Общинската управа. На 22 януари 1905 г. 
училището е прехвърлено на Министерството на земеделието и е назначен директор-
управител.Училището започва да функционира чак през 1908 г. Това е нисше земеделско училище 
с два курса в което са приемани ученици с образование IV отделение.През годините на войните 
1912-1913 и 1915-1918 периодично училището е закривано. През 1919 г. се открива като 
Практическо Земеделско училище с два курса, в което са приемани ученици с образование III-ти 
клас.В този си вид просъществува до 1941 г. През 1941-1942 г. училището от Практическо Зе 
еделско става училище за техници по Скотовъдство. От 1944 г. до 1952 г. съществува като 
Земеделска Гимназия, а от месец април същата година става Селскостопански Техникум ,,М. Боев". 
През 1976 г. е трансформирано в СПТУ по МПС. Новооткритото Земеделско училище е имало за 
цел теоретично и практически да подготвя кадри за всички отрасли на селското стопанство. През 
1909 г. на училището са предложени 500 дка. земя, но тя не е приета от Директора Христо Монев и 
едва през 1923 г. училището е оземлено с 333 дка. През годините 1947,1948 и 1951 земята се 
увеличава до 936 дка обработваема земя. През годините училището е имало и стадо от крави. 

Архива на училището датира от 1905 г., когато е имало само стопанство.  
Преобладават материали свързани с личния състав на училището , документи за финансови 
отчети, протоколи от зрелостни изпити, писма, заповеди и окръжни, главни класни книги, 
партидни книги, заповедни книги и др. 


