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

Родната къща на Левски



Образование

През 1856-1857 година младежът учи 
в свещеническото училище на даскал 
Атанас Иванов в Стара Загора, а през 
следващата година приема монашески 
сан дякон с име Игнатий. През 1858 
година е ръкоположен за йеродякон и 
става църковен певец в църквата 
„Света Богородица“ в Карлово.

Сопотския манастир



Революционна дейност

В края на 1861г. Левски взима 
решение да  напусне пределите на 
Османската империя, за да се 
включи в Първата българска 
легия, ставайки част от 
емигрантското движение за 
Освобождение на България. 

На 3 март 1862 г. напуска Карлово. 
Отправя се към Белград, където се 
установява в началото на април. 

В столицата на Сърбия се включва 
в Първата българска легия. Левски в униформата на Първата българска 

легия.



Левски  обмисля нови 
възможности за решаване на 
българския политически 
въпрос. 
Левски осъзнал, че неуспехите 
на революционерите в 
емиграция се дължат до 
голяма степен на апатията по 
отношение на политическите 
въпроси вътре в страната. 
След престой в Букурещ, той 
решава да предприеме 
обиколки из българските земи.



 Левски заминава за Румъния  заради 
преследванията, на които са 
подложени легионерите от 
сръбското правителство. 

 През август 1868 година заминава в 
Букурещ- там се свързва с 
„Българско общество“, което 
осигурява и паричните средства за 
първата обиколка на Апостола из 
България. 

 През есента на 1868 г. двамата 
колоси на българското 
революционно движение – Васил 
Левски и Христо Ботев се срещат и 
живеят заедно при изключително 
тежки условия в изоставена 
мелница край Букурещ.



Христо Ботев е силно впечатлен от личността на Апостола

 В  писмо до Киро Тулешков 
Христо Ботев пише следното:
„Приятелят ми Левски, с 
когото живеем е нечут 
характер, когато ние се 
намираме в най-критическо 
положение, то той и тогава 
е такъв весел, както и 
когато се намира в най-
добро положение. 

 Студ, дърво и камък се пука, 
гладни от три деня, а той 
пее и се весели. вечер додето 
ще легнем, той пее; сутрин 
щом си отвори очите пак 
пее. колкото и да се намираш 
в отчаяност, той ще те 
развесели и ще те накара да 
забравиш всички страдания. 
Приятно е човек да живее с 
подобни личности”.



Създаването на Вътрешната революционна 

организация

От Цариград на 11 декември 
1868г. Левски започва първата 
си обиколка из българските 
земи, където се запознава с 
условията и възможностите за 
извършване на революционна 
дейност и подготовка на 
въстание. 
На 1 май 1869 година Левски 
започва своята втора обиколка 
из българските земи. Основава 
се първият комитет на 
Вътрешната революционна 
организация в Плевен.



Основаване на БРЦК - Българския революционен централен комитет

През август 1869г. Апостолът 
се завръща в Букурещ. 

Той има ясна представа за 
обстановката в България и за 
възможността за успех на 
комитетската мрежа, затова 
трябва да убеди емигрантската 
революционна интелигенция в 
правотата на идеите си. 
Участва в създаването на 
БРЦК заедно с Любен 
Каравелов. 



За Каравелов участието на 
съседните балкански народи в 
бъдещата революция е абсолютно 
задължително, докато Левски
смята, че това би спомогнало за 
бунта, но основната тежест трябва
да падне върху българско
население. Според Апостола, 
докато българите не са напълно 
готови за самостоятелно въстание, 
те не трябва да влизат в никакви 
съюзи със съседни народи и 
правителства.



Общо събрание на БРЦК и ВРО

През 1872г. в Букурещ се провежда Общо 
събрание. 

Левски е определен за „главен апостол на 
цяла България” и получава специално 
пълномощно да представлява Централния 
комитет „навсякъде и във всичко”.



Завръщане в България

На 1 юли 1872 година Васил 
Левски се завръща в България и 
започва подготовка за 
предстоящото въстание. 

Реорганизира комитетите и 
изгражда окръжни центрове през 
есента на 1872г. 

За съжаление настъпват 
сътресения в организацията, а 
главен виновник е назначеният за 
помощник на Левски – Димитър 
Общи, който успява да настрои 
част от комитетите срещу 
Апостола.



Обирът на пощата в Арабаконак

 Димитър Общи организира
ограбването на пощата в 
Арабаконак, въпреки забраната
на Дякона. Арестуван е и 
признава за предстоящото
въстание. Разкрива комитети и 
дейците им, което принуждава
Левски да се отправи към
Букурещ, за да обсъди
ситуацията с БРЦК. Каравелов 
желае незабавно вдигане на 
въстание, но Апостолът смята, 
че народът и комитетите не са 
готови, а моментът не е 
подходящ, заради 
мобилизираната турска власт. 

Мястото където е бил извършен 
обирът



Залавянето на Васил Левски

Заради скорошния обир и 
признанията на Димитър 
Общи властта е на крак и 
по комитетите цари хаос. 

На 26 декември Левски 
бива заловен в 
Къкринското ханче. 

Къкринското ханче



Смъртта на Апостола

След залавянето си, 
Апостола бива отведен в 
Търново и София, където е 
изправен пред държавен 
съд. 

Васил Левски е обесен на 
18 февруари 1873 година 
край София, където сега 
се издига неговият 
паметник. 



За много исторически личности се 
казва, че са изпреварили времето с 
вижданията, идеите или 
творчеството си. 

Левски е един от малкото примери 
за хора, оставили отпечатък в 
историята, появявайки се в момента, 
в който са най-нужни. 

Действията, визията за бъдещето и 
величието на Апостола на 
българската свобода, прокарват пътя 
към възкресението на нашата 
родина.



ПОКЛОН ПРЕД  ЛИЧНОСТТА И ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА!


