




Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 г. в Карлово в 
семейството на Иван и Гина Кунчеви. 

  

Учи във взаимно училище в гр. Карлово. 

Ранни години 



През 1851г. баща му умира.  

През 1858г. се замонашава под името Игнатий. 

През 1861г. захвърля расото и заминава за Белград. 

Така започва неговият революционен път. 



       В Първа българска легията, 
спечелил   прозвището си - 

Левски. Един ден Каравелов 
наблюдавал как момчетата 

прескачат препятствия и ровове. 
Васил направил удивителен 

скок. Каравелов не се стърпял  

и го похвалил: 

       - Отлично, юнак! Това беше 
лъвски скок! 

Получаване на прозвището Левски 



• Като знаменосец на четата на П. Хитов Левски преминава 
през цяла България. 

• Учителства в селата Войнягово и Еникьой в С. Добруджа. 

• Включва се в състава на Втора българска легия. 

Група легисти от Втората българска легия, Белград 1867 година  

Левски - на първия ред, третият отляво-надясно. 

Дейност 



 

Първа обиколка 



След двумесечен престой в Румъния на 1 май 1869г. Апостола 

започва втората си обиколка. 

Левски поставя началото на вътрешната комитетска 

организация. Създава комитети в Плевен, Ловеч, Троян, 

Карлово, Калофер, Казанлък, Пловдив, Сопот, Чирпан и др. 

През втората половина на август той се насочва обратно към  

Румъния. 

Втора обиколка 



След завръщането си в румънската столица Левски, заедно с 

Каравелов, участва в създаването на БРЦК. Той се стреми 

да убеди емиграцията, че центърът на подготовката на 

предстоящото въстание трябва да се пренесе във 

вътрешността, че българите трябва да разчитат на своите 

собствени сили, а не на външна помощ.  



На 27 май 1870г. се завръща в България. За седалище на 

Вътрешната революционна организация Левски избира Ловеч, 

а комитетът в този град е обявен за централен. 



В продължение на две 

години Левски изгражда 

стройна система на 

революционната 

организация, подчинена на 

една цел – подготовка на 

българския народ за 

решителна схватка с 

османската власт. 



 

„Ще имаме едно знаме, на което ще пише:  

свята и чиста република“  
 

Васил Левски 



През нощта на 26 декември 1872г. той е арестуван в Къкринското 

ханче. От Къкрина е върнат в Ловеч, след това е откаран в 

Търново и София, където е изправен пред извънреден съд. 

Залавяне и смърт на Левски 



Апостолът изгражда защитата си на основите на правата на 

християните според Хатихумаюна и не издава никой. 

Васил Левски пред съда 



Васил Левски е осъзен на смърт и обесен на 6 (18) февруари 

1873 г. край София. 

Пътят към безсмъртието 



Плачи! Там близо край София 

стърчи, аз видях черно бесило, 

и твой един син Българийо, 

виси на него със страшна сила! 
 

Христо Ботев 



И до ден-днешен не се знае къде е погребан Левски.  



Пред лицето на света Гина 

Караиванова Кунчева (неговата 

майка) не проронва нито една 

сълза по загиналия си син. И 

когато дълго след това някой я 

запитвал защо не раздаде жито за 

душата на покойника, тази велика 

майка отвръщала: „Житото се 

раздава само за мъртъвци. А 

Васил ще живее вечно…“  

 

И той живее ... И ще живее, докато 

има жив българин на земята! 



„Дела трябват, а не думи...“ 

 

«Аз съм посветил себе си  

на отечеството си...» 

 

«Ако спечеля, печеля за цял народ - 

 ако загубя, губя само себе си.» 

 

«Времето е в нас и ние сме във 

времето, то нас обръща и ние него 

обръщаме.» 

 

«Народната работа стои над 

всичко.» 



В съвременна България личността на Васил Левски се 

възприема като национален герой дал най-яркия пример за 

саможертва в името на родината.  

Има 150 паметника на Апостола, от които 131 са в България и 

19 в чужбина.  
 

Карлово 

Ловеч 

Кърджали 

Париж 



Функционират три музея, посветени на Васил Левски.  

• Това са: Музей „Васил Левски“ (Ловеч), Къкринско ханче и 

Национален музей „Васил Левски“ (Карлово).  

• Като музейна сбирка е оформена и килията, в която често е 

отсядал в Троянския манастир.  





 



През 2007 г. чрез национално телевизионно допитване на 

БНТ Левски е избран за номер едно в списъка на най-

великите българи за всички времена. 



Презентацията е изготвена от Панайот Стоянов  

от 10  б клас в Професионална гимназия по икономика  

„ Алеко Константинов“ – град  Кърджали  

във връзка с реализацията на проект № 245  

„CAN and HELP” 

 

http://www.aces.or.at/ 


