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Васил Иванов Кунчев, известен 
като Васил Левски е български 

национален герой. Той е 
идеолог и организатор на 
българската национална 
революция, основател на 

Вътрешната революционна 
организация (ВРО). Известен е 
и като Апостола на свободата.



Васил Иванов Кунчев е 
роден на 18 юли 1837 г. в 

Карлово, в семейството на 
Иван Кунчев и Гина 

Василева. Родителите му 
имат пет деца. Васил Левски 

първоначално учи една 
година в килийното 

училище в Карлово 1845 и 
същевременно учи занаята 

кафтанджийство.



През лятото на 1858 г. се 
завръща в Карлово заедно с 
вуйчо си, който му поставя 

условие да се покалугери, за 
да бъде изпратен в Русия да 

учи. На 7 декември 1858 г. 
приема монашество и е 

ръкоположен за такъв с името 
Игнатий в Сопотския 

манастир „Свети Спас“.



В началото на януари през 
1869 напуска столицата на 
Османската империя и се 

отправя към Тракия и 
Северна България. 

Преминава през Пловдив, 
Карлово, Сопот, Казанлък, 

Сливен. Навсякъде 
разговаря със свои 

доверени хора и познати, 
за да ги спечели за тайните 

комитети. 



Вътрешната 
революционна 

организация (ВРО) е 
българска национал-

революционна 
организация, 

основана и 
изградена от Васил 

Левски в периода 
1869-1872 г. 



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.



ИЗГОТВИЛ:

БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА – 9 Б КЛАС



ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ, ИЗВЕСТЕН КАТО 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН 

ГЕРОЙ. 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е ГЕНИАЛЕН ТЕОРЕТИК И 

РЕВОЛЮЦИОНЕР, СТРАТЕГ И ОРГАНИЗАТОР 

НА БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ 

ПРЕЗ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК.



ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ Е РОДЕН НА 

06 (18) ЮЛИ 1837 Г. В КАРЛОВО В 

ЗАНАЯТЧИЙСКО СЕМЕЙСТВО. УЧИ В 

КАРЛОВСКОТО УЧИЛИЩЕ И ДВЕ 

ГОДИНИ В СТАРОЗАГОРСКОТО 

УЧИЛИЩЕ. ПОД ВЛИЯНИЕ НА ВУЙЧО 

СИ Х. ВАСИЛИЙ СТАВА МОНАХ И 

ДЯКОН С ИМЕТО ИГНАТИЙ.



1867 г. Левски заминава за Влашко и по препоръка на Раковски 

става знаменосец в четата на Панайот Хитов.

след героичната гибел През 1на четата на Хаджи Димитър и 

Стефан Караджа през 1868 г. Левски стига до извода, че трябва 

да се създаде вътрешна революционна сила. С подкрепата на 

Димитър Ценович и организацията на „младите” предприема 

първата си обиколка в България от декември 1968 до февруари 

1969 г. При втората обиколка от май до август 1869 г. Левски 

вече създава първите революционни комитети в Ловеч, Плевен, 

Карлово, Калофер, Пловдив, Пазарджик и др.



ОТ 29 АПРИЛ ДО 4 МАЙ 1872 Г. В 

БУКУРЕЩ Е СВИКАНО ПЪРВОТО 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БРЦК. ПРИЕТИ 

СА ПРОГРАМА И УСТАВ. НОВИЯТ 

БРЦК ОПРЕДЕЛЯ ЛЕВСКИ ЗА „ГЛАВЕН 

АПОСТОЛ В БЪЛГАРИЯ.АПОСТОЛЪТ 

СЕ ЗАВРЪЩА В СТРАНАТА И 

ПРЕДПРИЕМА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ВРО – СЪЗДАВА ОКРЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ, 

ТАЙНА ПОЩА, ТАЙНА ПОЛИЦИЯ И 

СТРОГА РЕВОЛЮЦИОННА 

ДИСЦИПЛИНА.



ДИМИТЪР ОБЩИ ОБАЧЕ ПРОЯВЯВА СВОЕВОЛИЕ И

ИЗВЪРШВА ОБИР НА ТУРСКАТА ПОЩА ПРИ АРАБАКОНАК. 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБИРА СА АРЕСТУВАНИ И СЪДЕНИ. 

ПРАВЯТ СЕ РАЗКРИТИЯ И Е НАНЕСЕН УДАР НА ТАЙНАТА

ОРГАНИЗАЦИЯВ РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ РАЗКРИТИЯ ЛЕВСКИ

ПОЛУЧАВА ОТ КАРАВЕЛОВ НАРЕЖДАНЕ ЗА НЕЗАБАВНО

ВЪСТАНИЕ, НО Е УБЕДЕН, ЧЕ МОМЕНТЪТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ

И ТРЪГВА ЗА РУМЪНИЯ ПРЕЗ ЛОВЕЧ. ПРЕДАДЕН НАЙ-

ВЕРОЯТНО ОТ ИЗДАЙНИЦИ, АПОСТОЛЪТ Е ЗАЛОВЕН В

КЪКРИНСКОТО ХАНЧЕ НА 26.12.1872 Г.



СЛЕД ЗАЛАВЯНЕТО МУ ЛЕВСКИ Е

ОТКАРАН НАЙ-НАПРЕД В ТЪРНОВО, А

ПОСЛЕ В СОФИЯ. ТОЙ СЕ ДЪРЖИ

ТВЪРДО И СМЕЛО ПРЕД ИЗВЪНРЕДНИЯ

СЪД, КОЙТО ГО ОСЪЖДА НА СМЪРТ. 

АПОСТОЛЪТ Е ОБЕСЕН В СОФИЯ НА 06 

(18) ФЕВРУАРИ 1873 Г.



Васил Левски



Биография

Васил е роден на 18 юли 1837 г. в Карлово в семейството на Иван Кунчев 
Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя - Христо и Петър  и 
две сестри - Яна и Марийка. Учи във взаимно училище в гр. Карлово и в 
класното в Стара Загора. През 1851 г. баща му умира и тримата братя остават 
да се грижат за семейството. Васил е на 14 и започва да учи абаджалък.



През 1867 г. по предложение на Раковски е определен за 

знаменосец в четата на Панайот Хитов, която се 

подготвя за прехвърляне в България. Заедно с четата 

изживява всички трудности и разочарования по време на 

похода в Балкана през 1867 г. После заедно с четата 

преминава в Сърбия и постъпва във Втората българска 

легия на Раковски (1867-1868). След разтурянето и ̀ той се 

разболява и остава 2 месеца в с. Зайчар. През това време 

преосмисля изминатия път. 
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Организиране на революционни комитети 

След двумесечен престой в Румъния на 1 май 1869 г. Апостола започва втората си
обиколка в българските земи с изходен пункт Никопол. По време на тази обиколка
Левски поставя началото на изграждането на вътрешната революционна
организация (ВРО). Първият комитет е основан в Плевен. После продължава
изграждането на местни (частни) революционни комитети и в Ловеч, Троян,
Карлово, Калофер, Казанлък, Пловдив, Сопот, Чирпан и др. Втората обиколка на
Левски го убеждава, че въстанието не може да бъде вдигнато толкова скоро, както
мисли няколко месеца преди това. Той съзира необходимостта от по-голяма
подготовка на народа, осъществявана от революционни комитети, свързани
организационно помежду си.



След завръщането си в румънската 

столица на 26 август 1869 г. Левски се 

включва активно в живота на младата 

българска емиграция. В края на 1869 г. 

заедно с Любен Каравелов участва в 

създаването на Българския 

революционен централен комитет.
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Залавяне и смърт

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 (източно от Ловеч). При залавянето му Левски притежава редовно 
тескере за пътуване, дадено му от Малък Добри Койнов от ловешката 
махала Дръстене, но го гълта, за да го скрие от турците.
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СУ „Васил Левски“



„Живот и дело на 

Апостола“

ИЗГОТВИЛ:

ПЕТКО ПАВЛИНОВ 9А КЛАС



Васил Иванов Кунчев 

е роден на 18 юли 1837 г. 

в Карлово, в семейството 

на Иван Кунчев Иванов 

и Гина Василева 

Караиванова. Родителите му 

имат пет деца – Христо, 

Васил, Петър, Яна и 

Марийка.



Васил Левски 

първоначално учи 

една година в 

килийното училище 

в Карлово (1845).[5] 

Продължава 

учението си във 

взаимно училище в 

Карлово



През 1852 – 1854 живее 

в местния метох и 

обикаля с вуйчо си за 

събиране на таксите



Васил Левски 

първоначално учи 

една година в 

килийното училище 

в Карлово (1845)



На 3 март 1862 г. 

вечерта напуска 

Карлово с коня на 

вуйчо си и отпътува за 

Пловдив, за да се 

сдобие с тескере.



До края на април 

пребивава в 

Букурещ, където 

се среща с Иван 

Касабов, и в Турну 

Мъгуреле, като 

подготвя новата си 

обиколка



ИЗГОТВИЛ: 

РЕНИ АСЕНОВА – 9 Б КЛАС



Васил Иванов Кунчев е роден на 6 
юли (18 юли нов стил) 1837 г. в 
Карлово. През 1845 г. започва 
образованието си в килийното 
училище в родния си град, а 
година по-късно вече учи в 

местното взаимно училище. Едва 
на 14 години остава без баща и 
грижите за младия Васил поема 
вуйчо му Василий Караиванов. 



Васил Левски първоначално учи една година 
в килийното училище в Карлово 

(1845). Продължава учението си във взаимно 
училище в Карлово (1846 – 1849) и 

същевременно учи занаята кафтанджийство 
при Стоян Грамът.



Семейството на 

Васил Левски.

Майката Гина Василева 

Караиванова и бащата Иван 

Кунчев Иванов имат 5 деца-

Христо,Васил,Петър,Яна и 

Марийка.

Баща му се е занимавал с 

гайтанджийство и 

бояджийство.

Майка му е преселник 

заедно със семейството си от 

Сопот.



Революционна дейност в Сърбия 

и Русия.

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.



На 18 февруари (6 февруари по стар 

стил) 1873 г. е обесен Васил Левски. В 

последните си мигове той се изповядва 

пред архиерейския наместник на София 

отец Тодор Митов: "Каквото съм 

правил, в полза народу е", като помолил 

прошка от отеца и от Бога, а в 

молитвите си да бъде споменаван като 

йеродякон Игнатий.



Дълг и признание!

Така по дълг и призвание, по идеи и 

дела, но и по прозвище и признание, 

Васил Левски не само се родее с 

борците за свободата – лична, 

национална, общочовешка, но има 

място и в Европейския пантеон на 

строителите на нова „млада” Европа.



Наречен бе така по подобие на 

Христовите ученици и 

последователи, но и на 

носителите и изповедниците на 

новата – гражданска религия през 

ХІХ в.


