
От незапомнени времена манастирът „Св. Димитър” над Бобошево е бил книжовно 

средище и крепител на бобошевския дух. 

            В тогавашното килийно училище се въвежда светското обучение. 

            Никола Попфилипов, племенник на Неофит Рилски, въвежда в обучението: българска и 

славянска граматика, аритметика, свещена история. Заедно с него работел Тодор Ненов 

Еленчанин, който се е подписвал „Манастирски”. Това става през март 1861 година. 

Първоначално училището се е помещавало в манастира „Св. Димитър”. От дамаскин, 

съхраняван в музея към Светия синод под №1570, установяваме, че килийното училище е 

открито през месец  март 1743 година. 

         Училището постепенно „слиза” по-близо до селото. Дълги години то се  помещава в 

сградата, близо до църквата „Св. Атанасий”. 

             По твърдения на Иван Кепов жителите на Бобошево влизат във връзка с Неофит 

Рилски, който пребивава в манастира „Св. Димитър” около 2 години. Именно под негово 

влияние в образованието в Бобошево настъпва решителна промяна - въвеждането на светско 

обучение. 

            През 1871 година била издигната нова училищна сграда в двора на църквата „Св. 

Богородица”. Сградата е построена с доброволен труд, пари и други средства от цялото 

население. 

             През 1872 година тръгват на училище и момичета. 

            След Освобождението, съгласно Търновската конституция, е въведено задължително 

начално образование. Това налага да се построи нова, по-голяма сграда. И тя се строи със 

съдействието на народния представител Георги Зографа. Сградата е вдигната през 1883 година. 

            През 1901/1902 г. в Бобошево се оформя пълна прогимназия. 

            През 1921-1922 г. в Бобошево се открива Средно търговско училище. 

             През 1929 г. поради задоволяване нуждите на района с търговски и счетоводни кадри 

училището е закрито. 

            През 1931 г. се построява днешната училищна сграда - І и ІІ етаж. Тя струва тогавашни 4 

мил. лева. 

            През 1932 г. освен прогимназията в същата сграда се настанява новооткритото училище 

с двугодишен курс на обучение над третия прогимназиален клас. Тук се учат деца от района на 

село Бобошево, състоящи се от 22 села.. 

            През 1945 г. е открита Гимназия, която просъществува до 1959 г. 

            През 1959 г. е открит Селскостопански техникум, който просъществува до 1965 г. В 

този  период, с общи усилия на ученици, учители и общественост, мазето на училищната сграда 

е превърнато в уютен ученически стол. 

             През 1965 год. повторно е разкрита гимназия. Гимназията е закрита през 1969 г. поради 

намаляване броя на учениците. 



            В периода 1970-1982 г. училището в Бобошево е основно. Към него през 1973 г. е открит 

спортен интернат. 

            За да бъде осигурена добра материална база за нуждите на учебно –възпитателния 

процес през 1975 г. започва строеж на ІІІ етаж на сегашната училищна сграда. 

            През септември 1982 г. основното училище прераства в ЕСПУ. 

            През 1991 г. към СОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Бобошево са разкрити 

селскостопански паралелки по растениевъдство и животновъдство. Приемът на тези паралелки 

е до учебната 1994/95 година, когато в горен курс на училището се предлага 

предпрофесионална подготовка „Фирмена администрация” 

            Години наред педагогическия колектив проучва интересите на ученици и родители, 

променя професионалната насоченост на обучението в съответствие с тези интереси, създава се 

МТБ, необходима за оптимален учебен процес. Но....отрицателният прираст на населението в 

Бобошево, липсата на деца довеждат до преобразуването на училището в основно през месец 

юли 2000 година.          

            Днес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” град Бобошево работят знаещи и можещи 

учители. Те всеки ден ограмотяват, отварят врати към научни сфери и дела, помагат в 

ориентации, оценки и поведение. 

            Училището разполага с един компютърен и един интерактивен кабинет. След спечелен 

проект е ремонтирана и обзаведена стая за занимания по интереси, където учениците развиват 

творческите си заложби. Стремежът на целия колектив е насочен към осъвременяване на МТБ – 

за нуждите на обучението е закупен мултимедиен проектор, интерактивна дъска и екран. 

 


