
Васил Левски 



В тази презентация ще видите: 

 Биография на Левски 

 Образование и послушник при вуйчо си  

 Революционна дейност в Сърбия и Румъния   

 Създаване на  ВРО  

 Залавяне и смърт 

 Памет  

 

 



Биография на Левски 
 

    Васил Иванов Кунчев, 
известен като Васил Левски, 
е български национален герой. 
Той е идеолог и организатор 
на българската национална 
революция, основател 
на Вътрешна революционна 
организация (ВРО).  

    Известен е и като Апостола на 
свободата.  



   Пътува из страната и създава революционни 

    комитети, които да подготвят обща революция. 
Неговата мечта е чиста и свята република, в която 
всички да имат равни права, независимо от своята 
народност и вероизповедание. 

     През 2007 г. чрез национално телевизионно 
допитване на БНТ е избран на първо място 
в списъка на най-великите българи за всички 
времена.  



         Васил Иванов Кунчев е роден 
на 18 юли 1837г. в Карлово, в 
семейството на Иван Кунчев 
Иванов и Гина Василева 
Караиванова. Родителите му имат 
пет деца – Христо, Васил, Петър, 
Яна и Марийка. 

      



Образование и послушник при вуйчо си 

         През 1851 г. след дълго 
боледуване умира 
бащата, както и по-
малката му сестра 
Мария. Тримата братя 
остават да се грижат за 
семейството. Васил е 
на 14 години и започва 
да учи абаджилък. 

  

     



          

От 1852 г. е послушник при 
вуйчо си – архимандрит 
Василий, който обещава да 
изучи сестриника си. През 
1852 – 1854 г. живее в местния 
метох и обикаля с вуйчо си за 
събиране на таксите, учи 
църковно пеене при Райно 
Попович и богослужение, пее в 
местния църковен хор. 



   През лятото на 1858 г. се завръща в Карлово 
заедно с вуйчо си. На 7 декември 1858 г. приема 
монашество и е ръкоположен за такъв с името 
Игнатий в Сопотския манастир „Свети Спас“.  



         През следващата 1859 г. 
пловдивският митрополит Паисий 
го ръкополага за йеродякон в 
църквата „Света Богородица“ в 
Карлово.  Служи в църквата и при 
вуйчо си до края на 1861 г., когато 
взема решение да се посвети на 
революционната борба. По-късно в 
писмо до съратника си Данаил Хр. 
Попов той пише: "Да кажа за себе 
си: вие сте ме  познали твърде 
добре, че аз не съм от днес в 
работата си, а от 61-во .  



Революционна дейност в 

Сърбия и Румъния 

   На 3 март 1862 г. вечерта напуска Карлово с коня на вуйчо 
си и отпътува за Пловдив, за да се сдобие с тескере. 
През София и Ниш се отправя към Белград, където се 
установява в началото на април. В столицата на Сърбия се 
включва в Първата българска легия на Георги 
Раковски в Белград. Запознава се отблизо с бунтовните 
среди на българската емиграция. Заради своята ловкост и 
храброст по време на сраженията получава 
името Левски (според легендата е направил „лъвски“ скок 
по време на военни упражнения в Сърбия).  



    На този етап изпитва силно 
влияние на Георги Раковски и 
възприема идеята за 
организиране на чети, чрез 
които да се вдигне народът на 
въстание.  



    На 19 април 1864 г., навръх Великден 
сам отрязва дългите си монашески 
коси. От този момент е мирски дякон 
(служител, помощник) на свободата 
Васил Левски.   



         От април 1864 до 1866 г. е 
учител в село Войнягово, 
Карловско. Като учител 
развива революционна 
пропаганда сред народа и 
организира патриотични 
дружини за бъдещото 
въстание.  



     През март 1867 г. заминава за Букурещ, за 
да се включи в подготовката на 
революционната акция, замислена от 
Георги Раковски. По негово предложение е 
определен и включен като знаменосец в 
четата на Панайот Хитов, която се 
подготвя за прехвърляне в България.  



    



   До декември 1868 г. живее в Букурещ, където се 
запознава с Христо Ботев, живеят в една 
изоставена вятърна мелница.  



 

 

 

 

 

 

Създаване на Вътрешна революционна 

организация 

 

  

 В началото на януари 1869 г. напуска 
турската столица и се отправя 
към Тракия и Северна България. 
Приключва своята обиколка на 24 
февруари и се завръща в Турну 
Мъгуреле, откъдето е тръгнал.  



По време на тази обиколка поставя началото на изграждането 
на Вътрешната революционна организация (ВРО).  



    В края на 1869 г. заедно с Любен 
Каравелов участва в създаването 
на Българския революционен централен 
комитет (БРЦК).  



    Разочарован от емиграцията, през май 1870 г. се 
завръща в България и продължава изграждането на 
комитетската мрежа. До края на 1871 г. успява да 
създаде гъста мрежа от революционни комитети, 
обединени в цялостна организация. За столица на ВРО 
е обявен град Ловеч.  



           Васил Левски единствен от „четиримата големи“ на 
българската революция достига до прозрението, че в 
подготовката трябва да бъдат привлечени и чорбаджиите. 
Техните средства са особено нужни за материалната 
осигуреност на предстоящото въстание. Предвижда 
получаване на тези средства по доброволен начин. 



Залавяне и смърт 

 

    Няколко събития през втората 
половина на 1872 г. водят до 
залавянето и присъдата на 
Васил Левски – нарастващите 
противоречия с комитетските 
членове, убийството на ратая на 
ловешки чорбаджия, разривът 
с Димитър Общи, който на своя 
глава обира османската хазна 
в Арабаконак и последвалите 
разкрития от османската 
полиция. 

      



     

На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на турската поща в 
Арабаконак. Левски е против, но е подкрепен единствено от поп 
Кръстю Никифоров. Залавянето на участниците нанася тежък удар на 
революционната организация. Левски получава нареждане от БРЦК и 
Каравелов за вдигане на въстание, но отказва да го изпълни и решава да 
прибере архивите на ВРО от Ловеч и да се прехвърли в Румъния. На 27 
декември 1872 г. бива заловен от турската полиция до Къкринското ханче. 
При залавянето му Левски притежава редовно тескере за пътуване, но го 
гълта, за да го скрие от турците. 
 



     

Съдът осъжда Левски на смърт чрез обесване. 
На 18 февруари 1873 г. присъдата е изпълнена 
в околностите на София. Мястото на 
обесването на Васил Левски се намира в 
центъра на днешна София, където е издигнат 
негов паметник. 
През 1956 г. при археологически разкопки в 
църквата „Света Петка Самарджийска“ в 
центъра на София е разкрито погребение, 
около което избухва спор дали това не е 
тялото на Левски. Учените твърдят, че не е, но 
според устни предания точно това е мястото, 
на което тялото тайно е препогребано след 
обесването.  



• Известни са 150 паметника 
на Апостола, от които 131 са 
в България и 19 в чужбина. 
Функционират три музея, 
посветени специално на 
Васил Левски.  

•   



 

 

 

 

Благодаря  за  

вниманието! 


