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Васил Левски

◦ 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 Апостолът на свободата, заради организирането и разработването на

революционна мрежа за освобождението на България от османско

владичество. Пътува по 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.



Биография

◦ 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.

◦ Когато той пораства първо е свещеник,

но после се отдава на освободителната

кауза.



Родители
◦ Бащата на Левски - Иван Кунчев (1808 – 1851) е

родом от село Кочмаларе (днес Отец Паисиево).

Като малък се премества със семейството си във

Войнягово, а по-късно се установява в Карлово.

Той е буден и просветен среден занаятчия,

занимаващ се с бояджийство и гайтанджийство.

◦ Гина Караиванова (1811–1878) е родом от град

Сопот. След 3-те кърджалийски погрома над

града, семейството ѝ се изселва в Карлово, където

се среща с бащата на Левски.



ОБРАЗОВАНИЕ
◦ Васил Левски първоначално учи една година в

килийното училище в Карлово (1845).

Продължава учението си във взаимното

училище в Карлово (1846 – 1849). През 1851 г.

след дълго боледуване умира баща му. По-късно

умира и по-малката му сестра Мария. Христо,

Петър и Яна остават да се грижат за

семейството. Васил е на 14 години и започва да

учи абаджилък. През 1855 г. заедно с вуйчо си

напуска Карлово и отива в Стара Загора. Там учи

две години в класното училище.

Килийното училище в Карлово



Революционна дейност в 
Сърбия

◦ На 3 март 1862 г. вечерта напуска Карлово с коня на вуйчо си и отпътува за

Пловдив, за да се сдобие с тескере. Той се отправя към Белград, където се

установява в началото на април. В столицата на Сърбия се включва в

Първата българска легия на Георги Раковски. Запознава се отблизо с

бунтовните среди на българската емиграция – Христо Иванов-Големия,

Иван Кършовски, Васил Друмев и др. Заради своята ловкост и храброст по

време на сраженията с турския гарнизон в Белград от 3 – 5 юни 1862 г. той

получава името Левски (според легендата е направил „лъвски“ скок по

време на военни упражнения в Сърбия). На този етап изпитва силно

влияние от Георги Раковски и възприема идеята за организиране на чети,

чрез които да се вдигне народът на въстание.



Васил Левски

като знаменосец

на четата на

Панайот Хитов

Васил Левски сред другари от Втората

българска легия в Белград
Васил Левски с брат си Христо

Кунчев и Христо Иванов по

време на Втората българска

легия в Белград



Революционна дейност в 
Румъния

◦ През октомври 1866 г. Заминава за Влашко.

Движи се в средите на Хаджи Димитър и

Стефан Караджа. През март 1867 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. Заедно с четата

изживява всички трудности и

разочарования по време на нейния 99-

дневен поход в балкана (28 април-4 август). Васил Левски в униформа

на Първата българска легия

в Букурещ



Създаване на Вътрешна революционна 
организация

◦ На 7 декември 1868 Левски заминава от Турну Мъгуреле с параход по Дунав за

Цариград. От там на 11 декември 1868 той започва първата си обиколка из българските

земи. В началото на януари през следващата 1869 напуска столицата на Османската

империя и се отправя към Тракия и Северна България. Преминава през Пловдив,

Карлово, Сопот, Казанлък, Сливен, Велико Търново, Ловеч, Плевен и Никопол.

Навсякъде разговаря със свои доверени и познати хора, за да ги „спечели“ за делото.

Обнадежден, че в непродължителен срок може да бъде обявено въстание, приключва

своята обиколка и на 24 февруари се завръща в Турну Мъгуреле, откъдето е тръгнал.





◦На 1 май 1869 г. започва втората си обиколка в българските земи

от Никопол. По време на тази обиколка поставя началото на

изграждането на Вътрешната революционна организация (ВРО).

Първият революционен комитет е основан в Плевен с

препоръките и помощта на Данаил Попов. Втората обиколка го

убеждава, че въстанието не може да бъде вдигнато толкова скоро.

Разбира необходимостта от по-голяма подготовка на народа,

осъществявана от революционни комитети, свързани

организационно помежду си.





Залавяне и смърт

◦ Няколко събития през втората половина на 1872 г. водят до залавянето и

присъдата на Васил Левски. Това са нарастващите противоречия сред

комитетските членове, убийството на ратая на ловешкия чорбаджия,

разривът с Димитър Общи, който на своя глава обира османската хазна в

Арабаконак, и последвалите разкрития от османската полиция.

◦ 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. Близо до мястото е издигнат негов паметник.





Памет

◦В съвременна България личността на Васил Левски се възприема
като най-ярката сред българските революционери. Той е
национален герой и национален идеолог.

◦Известни са 150 паметника на Апостола, от които 131 са в
България и 19 в чужбина. Функционират три музея, свързани с
живота и делото на Васил Левски. Това са музей „Васил Левски“
(Ловеч), Къкринското ханче и Национален музей „Васил Левски“
(Карлово). Като музейна сбирка е оформена и килията, в която
често е отсядал в Троянския манастир.



Паметник на Васил 

Левски в Карлово

Паметник на Васил 

Левски в Ловеч

Паметник на Васил 

Левски в Цариброд

Национален музей 

„Васил Левски“

Музей „Васил Левски“ 

(Ловеч)




