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ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

О, майко моя, родино мила, 

защо тъй жално, тъй милно плачеш? 

Гарване, и ти, птицо проклета, 

на чий гроб там тъй грозно грачеш ? 

 

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, 

затуй, че ти си черна робиня, 

затуй, че твоят свещен глас, майко, 

е глас без помощ, глас във пустиня. 

  

Плачи! Там близо край град София 

стърчи, аз видях, черно бесило, 

и твой един син, Българийо, 

виси на него със страшна сила. 

  

Гарванът грачи грозно, зловещо, 

псета и вълци вият в полята, 

старци се молят богу горещо, 

жените плачат, пищят децата. 

 

Зимата пее свойта зла песен, 

вихрове гонят тръни в полето, 

и студ, и мраз, и плач без надежда 

навяват на теб скръб на сърцето. 
Христо Ботев 
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ВАСИЛ ИВАНОВ КУНЧЕВ - ЛЕВСКИ 

Осъден е на смърт. На 6 февруари (18 нов стил) 1873 година Апостола на свободата е обесен на 

мястото, където днес се издига неговият паметник в столицата. Смъртта му не просто 

предизвиква потрес и скръб сред революционните среди в България и в Румъния, но бележи 

началото на криза и сътресения, от които революционното движение никога няма да се 

възстанови напълно. 

Левски оставя на поколенията около 140-150 писма и прокламации, в които излага идеите си за 

равноправието на хората, за човешките права и свободи, идеята за демократичното управление, 

за общуване между народите и съвършеното равенство между тях, идеята за законността и 

равенството пред законите – идеи, актуални и до днес. 
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ЛЕВСКИ 

Васил Иванов Кунчев - Васил 

Левски - е български национален герой, 

който, преди да стане такъв, е  обикновено 

момче като всяко друго.  

Роден е на 18 юли 1837 година в 

Карлово. Васил Левски първоначално учи 

една година в килийно училище, 

продължава обучението си във взаимно 

училище в Карлово, посче учи в Стара 

Загора.   

През 1851 г. след дълго боледуване 

умира баща му, както и по-малката му сестра Мария. Христо, Васил и Яна остават да се грижат за 

семейството. След смъртта на бащата семейството има финансови проблеми. Всички помагат за 

прехраната, освен Петър, който е още прекалено малък. Въпреки скромния произход и недоимъка, 

малкият Васил не спира да преследва мечтите си и да се бори за справедливост.  

Веднъж, оскърбен от обидите на три малки турчета заради бедността, той смело започва да се 

бие с тях, дори ги надвива и продължава напред с лека победоносна усмивка. Осъзнава, че това не е 

начин да реши проблема, затова яхва своето магаре и с достойнство преминава през турската махала. 

Гордо понася и последствието от своята постъпка – наказание с пръчка от даскала. Прибира се и 

казва на майка си, че повече няма да стъпи в килийното училище. 

Историята на малкия Васил се преповтаря в историята на революционера Левски, борец 

срещу нашествениците, гордо защитаващ род и родина, предаден от своите, но заживял в сърцата на 

всички. 

 

Първата крачка към дългия път…. 

 Васил Иванов Кунчев, известен като Левски, е български 

национален герой. Той е идеолог и организатор 

на българската национална революция. Известен е сред съмишлениците 

си като Апостола на свободата заради създаването и разработването на 

революционна мрежа в поробена България. Пътува из страната и 

основава  комитети, които да подготвят обща революция. Мечтае 

за чиста и свята република, в която всички да имат равни права, 

независимо от своята народност и вероизповедание.  

Казват, че извървяването и на най-дългия път започва с първата крачка, а разпалването и на 

най-големия пожар започва с една малка искрица. Какво тогава всъщност е Левски за българската 

свобода? Смело можем да кажем, че Левски е искрата, запалила огъня на свободолюбието и 

желанието за нова България в сърцето на всеки, готов за свобода, българин. Достойно върви по 

дългия си героичен път крачка по крачка, комитет по комитет, огънче по огънче. Разпалва големия 

пожар, който ще доведе до българската свобода. Отивайки към бесилото, той знае, че  саможертвата 

му ще тласне българите да въстанат и да извоюват своята свобода. Извървява своя безсмъртен път и 

става символ на най-доброто, което е необходимо за една нова българска държава: честност 

решителност, жертвоготовност, идеализъм. 

Най-точно биха го охарактеризирали неговите собствени думи: 

„Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си.” 

Левски – личност, превърнала се в символ на вяра и патриотизъм. Символ, който живее в 

сърцето на всеки родолюбец, живее в историята завинаги. 
Елена Гиздова, 8. Б 
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ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 

 

Васил Левски. За Апостола на българската 

свобода могат да се кажат много различни неща. 

Повечето от тях вече са изречени. Да се пише за 

Левски е много трудно, защото той е идеализиран 

образ, запечатан в състезанието на много  българи. 

Името му е синоним на свободата, както и на 

дълбоката му вяра в идеала. 

Силният ум, будният ум, несломимият дух и 

неизмеримата му смелост са го направили 

безсмъртен. Животът и делото на Апостола 

многократно са описвани и изследвани от български и чужди автори и въпреки всичко неговият 

образ не е изграден  напълно. Загадка си остава онзи порив на Апостола, който го кара да остави 

близките си, да зареже смирения живот на човека и да се издигне до символ на свободата. 

Васил Кунчев е роден в обикновено българско семейство, в такова, в каквото са родени  

другите българи. Неговото образование не е било по-различно от това на повечето момчета, учили в 

популярните по това време килийни училища и въпреки всичко Васил е различен.   

През краткия си живот момчето от Карлово печели множество прозвища и имена (Левски, 

Дякона, Апостола и още много други), но в съзнанието на своя народ той остава просто Апостола. 

Роден в края на едно петвековно робство, убит само няколко години 

преди мечтаното освобождение, Левски не доживява свободата на България. 

Въпреки това той е свободен, защото неговият несломим дух, силен 

характер и житейски принципи говорят не за покорен роб, а за истински 

свободен човек. 

  Но как виждаме Левски днес, в XXI век, във века на високите 

технологии и на прогреса на човешката цивилизация? Дали неговият образ 

е все така познат, все така извисен и тачен? 

Ако попитате едно обикновено 10-годишно дете от квартала кой е 

Левски, то най-вероятно ще ви отговори: "Един от най-големите български 

футболни отбори със сини екипи" или ако имате късмет, ще каже: "Борец за 

свободата на България". Но достатъчно ли е това за нас като народ, който 

трябва да се прекланя и да се гордее силно с личността на Апостола. 

Жалко е, че все по-малко се изучава Левски в училище. Споменава се, че е един от най-

важните дейци на Освобождението и нищо повече, нищо по-подробно за неговите идеи, за неговия 

уникален начин на осмисляне на ролята човешка в обществото, в борбата, в живота. 

Жалко е, че все по-малко деца знаят кой е Левски, защото той е човекът, дал най-много от 

себе си, посветил се изцяло на идеята за свободна 

България - готов да даде всичко, без да иска 

материална отплата. Единственото нещо, което той 

желае, е свобода .  А единствената благодарност, 

която ние можем и трябва да му дадем, е вечна 

памет в историята на народа и стремеж към 

достигането на завещаните ни от него идеали.   

                                                            
Виктория Шипарова. 8 Б 
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Васил Кунчев е роден в най-обикновено 

семейство - в такова, в каквото са родени хиляди 

други българи. Неговото образование не е по-

различно от това на повечето деца, учили в 

популярните по това време килийни училища. 

Неслучайно името му е синоним на политическия и 

нравствен идеал на българина. Той трябва да остане 

вдъхновение и за съвременните хора - за това как 

трябва да се стремят с делата си да постигат цели, 

свързани с благополучието на повече хора. Това, 

което го отличава от останалите, е възвишената му 

мечта за чиста и свята република с равни права на 

всички в нея, независимост за всяка народност и вероизповедание. Интересно е, че няма своя 

конкретна цел или мечта, свързани с реална личност или собствения си живот. За него е важна в 

общата кауза, обединена около идеята за национално освобождение. 

Колко от съвременните хора са готови да жертват собственото си “Аз” в името на по-висш 

идеал и в името на добруването на всички? Да, сега не е нужно да се борим за свободата си по онзи 

начин, както преди 150 години, но днес има други каузи, за които човек си струва да се бори. 

Много са целите и идеалите, които Левски се стреми и да постигне. 

През целия си недълъг живот предприема пътувания из страната за създаването на 

революционни комитети, които да подготвят общата революция. 

Знаел е, че може да умре, творейки революционната дейност, но е осъзнал, че без жертви не 

може да бъде постигната така желаната свобода.  

Ако попитате ученик кой е Левски, то най-вероятно ще ви отговори: “Наш футболен отбор”. 

Все по-трудно се срещат хора, които да 

кажат: “Борец за свободата на България”. 

Жалко е това, защото всеки човек трябва да 

познава личността и делата на “Апостола на 

свободата”.  

“Ако печеля-печели цял народ, ако губя-

губя само себе си”!-Думи силни, изречени 

от Апостола на свободата, Васил Левски, 

който все още е в сърцата ни и ще остане 

там. Докато някои помнят неговата смела 

история на криене и неосъзнати победи, 

които след време вече стават осъзнати, той ще е сред нас, Силният му характер, будният му ум, 

несломимият му дух и неизмеримата му смелост са го направили безсмъртен. 

 

Натали Димитрова, 8. Б 
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                                                        МОЕТО УЧИЛИЩЕ… 

(Интервю) 

 

Днес ще говорим за историята на Професионалната 

гимназията по вътрешна архитектура и дървообработване 

“Христо Ботев”, град Пловдив. С нас са две ученички от 

гимназията: Анна-Мария Стоилова и Теодора Първанова, 

които ще отговорят на няколко въпроса, свързани с 

тяхното училище. 

С:- И така, момичета, кога е създадено училището Ви в 

неговия първообраз и как се е наричало то? 

А:- Доколкото знам училището е открито през 1907 г.  

Т:- Първоначално се е наричало Столарско училище при Пловдивската търговско-индустриална 

камара. 

С:- През коя година се построява първата официална сграда на училището? 

Т:- Тя се построява през 1931г. 

А:-  Благодарение на Стефан и Обрейко Обрейкови училището усяда  в тази сграда. 

С:- Каква е връзката между тях? 

Т:- Те са били баща и син. Най-голямото дело на Обрейко Обрейков обаче е Международният 

мострен панаир в Пловдив, основан под негово ръководство като председател на Търговско-

индустриалната камара в Пловдив, а нашето училище участва в първия Пловдивски мострен панаир.  

А:- Да! А само две години по- късно - през 1936 г.,  училището ни печели златен медал на 

Международния Брюкселски панаир. Всъщност ние и досега си оставаме верни на тази традиция да 

сме винаги първи. Участваме в ежегодното състезание  “Стилни мебели и дърворезба” и не само че 

сме най- добрите, но и две поредни години вече състезанието се провежда тук, в сградата на 

училището ни. 

С:Момичета, всичко, което казвате е много 

интересно. Кажете какви специалности има във 

Вашата гимназия? 

Т:- Ние сме специалност полиграфия. 

Полиграфията представлява различните начини за 

печатно размножаване на текст и илюстрации - 

книги, списания, вестници, албуми, репродукции, 

плакати и др.  

А: - Другите специалности са: мебелно 

производство, реставрация на стилни мебели и 

дограма ,интериорен дизайн, производство на 

тапицирани изделия и дърворезбарство. 

Изработили: Анна-Мария Стоилова, Сиана Гъдева, Теодора Първанова  от 9.В клас 
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БЕДНОСТТА - ДУХОВНА И МАТЕРИАЛНА 

(Есе) 

Когато говорим за бедност, винаги на първо място се сещаме 

за човек, който търпи материални лишения. Но да си беден духовно, 

всъщност е много по - ужасяващо. 

Духовната бедност е много страшна, защото човек става 

безчувствен и спира да обича, да цени всичко, губи себе си и не 

различава добро от зло, като изцяло се отдава на лошите чувства, 

които го обземат. Понякога вината не е у самия човек, а 

обстоятелствата или някой друг са го превърнали в празна личност. 

Винаги обаче чрез любов и внимание е възможно тази бедност да бъде 

преобразена в душевно богатство. То може да накара всеки да се промени и дори да го направи и материално 

богат благодарение на този прилив на душевност, който ще даде стимул да се бори за нещо по-добро и за 

нещо по-велико. Ако душата е бедна и празна, тогава на кого е нужно да има много блага, щом няма щастие и 

обич?  

  Ако си беден материално, но си с чисто сърце, не би било такъв проблем, защото щом душата пее, 

колкото и невзрачно да е всичко, което притежаваш, тя знае, че животът е прекрасен и че и най-голямото 

нещастие няма да помрачи усмивката от лицата на тези, които обичат.  

Най-лошото е, че повечето хора са духовно бедните, но материално богати, а душевно богатите се 

срещат по - рядко. Но колкото и да са малко и колкото и да са зле, винаги искрата в тях пази тази усмивка, 

която им позволява да заспят спокойно вечер с надеждата за по-добро утре. 

 Затова трябва да се радваме и на малкото, което имаме, и да пазим себе си, душата си и вярата чисти, а 

материалното ще дойде само - дали днес, дали утре, то е там някъде и от нас се иска само да вярваме и да се 

трудим за него, като никога не забравяме откъде сме тръгнали, кои сме, какви са сърцата ни!                                                     

Кристиян Милев 12. А клас 

 

ДУХОВНА БЕДНОСТ ИЛИ СЛОВЕСНА БЕЗПОМОЩНОСТ? 

Всяка година по време на матурите пресата - и сериозната, и забавната 

- публикуват подборка от т.нар. ученически бисери. Ние, читателите, се смеем 

искрено, но на по-прозорливите този смях започва да нагарча. Да оставим 

ония, които са плод на непознаване на литературната творба и историческите 

факти, като "За Родината Левски умира разпънат на кръста" (?). 

По-шокиращи са онези, които издават бедния речник и 

псевдообразност на пишещия: "Словото е пистолетът, на който Левски 

натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е 

канализацията му за светец." (!) Откъде да знае момчето, че канализация и канонизация са твърде далечни по 

значение.  

Подобно е приетото определение за превъзходна степен "супер", прибавяно към приятел, жена, мач, 

филм, настроение. Защо са му други определения, когато разполага с такъв модерен шаблон? Ние навремето 

знаехме що е суперфосфат... Затова не се изненадах, когато видях фирма на магазин "Супер мини маркет"! 

Остава като Ян Хус да възкликнем: "Свещена простота!" 

Друго модерно увлечение е по непознати думи, които уж предават интелигентност на речта. Така 

зрелостник пише: "Левски е един своеобразен маргинал". А друг допълва: "Стихотворението "Левски" е 

интерпретативно съчинение". 

Никой не сяда да учи български думи от речник, нали?  

Ако използваме заглавието на Лев Толстой "Плодовете на просвещението", ще видим следствието в цитата: 

"Който попадне в затвора, трябва да го затворят в килия, пълна с книги, та да чете и да разбере какво е 

нещастие". 
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СТАТИИ В ДВЕ СПИСАНИЯ ПРЕДСТАВЯТ НОВОСТИТЕ В ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПЛОВДИВ 

За собствената работилница по полиграфия, оборудвана с три броя 3D принтер и две дигитални 

печатни машини четем в списание „Полиграфия“.  

 

Статия в списание „Идеален дом“ информира за новия учебно-

демонстрационен център BLUM, изграден по проект на фирма Интериор – 

И и в партньорство с Julius Blum GmbH. 

ПГВАД “Христо Ботев”, гр. Пловдив е училище със 115-годишна 

история, утвърдени позиции в града и принципи в налагането на качество в 

образованието. Остаряло гордо и достойно, запазило своя силен дух и 

оптимизъм, преоткриващо, търсещо, иновативно, устойчиво на 

катаклизмите на съвременния свят е нашето училище. Във времето на 

науката и технологиите то се развива динамично. ПГВАД “Христо Ботев” 

следва промените в образованието и търси качество. Гимназията е 

адаптивна към изискванията на времето и с традиции в ученето. Разполага 

с всички нововъведения в техниката и обновяваща се материална база, за 

да даде възможност на учениците да опознаят от първо лице новостите в 

професията. 
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ПЕТ ИНТЕРЕСНИ ФАКТА ЗА ЖИВОТА НА 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

Прякорът Левски той получава по време на 

военни упражнения в Сърбия. Една от версиите е, че е 

направил „лъвски“ скок над голяма пропаст, подготвена 

като капан за сраженията с турския гарнизон. Това, 

което се счита за по-достоверен факт, е този, че името 

му бива дадено заради ловкостта и храбростта, която 

притежава още от детските си години. 

По време на цялата си дейност на 

революционер и организатор на българската национална 

революция Левски използва множество имена и 

прозвища. Най-известни сред тях са: Васил Иванов, 

Васил Левски (В. Левски), Васил Гинин, Дяконът, 

Дякон Игнатий, Дякон Левски, Апостола на свободата, 

Апостола и др. 

Интересното е, че Васил Иванов Кунчев е 

използвал и много фалшиви имена, с които да подписва 

писма, документи и да използва за фалшиви документи 

и паспорти. Сред тях са: Дидьо Пеев, Добри Койнов, 

Стойчо Бешикташът и др. 

Дядото на Васил Левски по бащина линия е 

син на Тудор Кръстилов – един от основните 

преписвачи на „История славянобългарска“. 

За кратко Васил Левски е бил преподавател в 

училището на карловското село Войнягово. И до днес 

там се носят легенди за излъчването на Левски и начина, 

по който е повлиял върху развитието на школото. 

 

ОЩЕ ПЕТ ИНТЕРЕСНИ ФАКТА ЗА ЖИВОТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

 
В своята класна стая Апостола е преподавал на деветнадесет деца. На стената са били закачени две дъски – на честта и на порицанието. 

На едната били записвани имената на послушните деца, а на другата – на непослушните. 

 
Първият документиран филм за живота на Васил Левски датира от 1922 година. Носи името „Прослава на Левски“ и е заснет от Христо 

Константинов. 

 
Васил Левски е бил висок между 171 и 172 сантиметра. Това става ясно от една от най-известните му снимки. Тя е направена през август 

1867 година в Белград. Тогава сънародникът ни е бил знаменосец в четата на Панайот Хитов. Височината на Левски е установена на база пушката, 

с която Левски позира. 
 

До Великден през 1864 година Дякон Левски е бил с дълги коси като всеки монах. След като се посвещава на революционерското дело, 
той отрязва косите и ги изпраща на майка си Гина Василева Караиванова-Кунчева. Това, което поискал, е любопитно, ако бъде убит, без да е 

погребан и опят, то църковните ритуали да се извършат именно върху тях. 

 
През годините много се говори за това, че българите не са направили нищо необходимо, за да спасят Апостола на свободата след 

последното му залавяне. Това обаче не е истина, като една от най-сериозните постъпки е дело на Атанас Узунов.  Идеята е била да се нападнат 

турците, които превозват Левски от София до Цариград. Решенията на Османската Империя обаче изобщо не били такива и те изпълнили 
присъдата в София, което объркало плановете на Узунов и неговите съмишленици. Акцията изобщо не се е състояла. 

 


