
 

 

 

 

 

 

 

Празникът на нашето училище! 

 

 

Васил Левски е роден на 6(18) юли 1837 г. в Карлово. В 

църковните регистри е записан под името Васил Иванов 

Кунчев, но историята ще го запомни с още дузина имена, 

две от които ще останат безсмъртни – Васил Левски и 

Апостола. 

Детството на Левски не е леко. Баща му – Иван Кунчев  

умира рано и върху 14 годишния Васил паднала 
отговорността да помага в изхранването на семейството. 

Започнал учението си в карловското взаимно училище, но 

под влияние на вуйчо си станал послушник и в 

продължение на три години обикалял из селата за да събира 

помощи за Хилендарския манастир, учил църковно пеене и 

богослужение. За кратко време имал възможност да 

продължи образованието си в Стара Загора, но след това 

приел монашеството в Сопотския манастир (1858 г.) под 

името Игнатий. 

През пролетта на 1862 г. Васил Левски, по призива на 

Георги Раковски, се отправил за Белград за да се включи в 

Първата българска легия. В Белград получил и бойното си 

кръщение, и името Левски. След разтуряне на легията се 

завърнал в Българско и известно време учителствал в с. 

Войнягово, Карловско, а по-късно в добруджанското село 

Ени кьой. След тримесечен поход по Стара планина четата 

преминала в Сърбия, а Левски заминал за Белград. Малко 

по-късно се записал във Втората българска легия, 

организирана от дейците на Добродетелната дружина. 

Изкарал успешно всички изпити, Левски очаквал 

предстоящата сръбско-турска война, но разтурянето на 

легията осуетило плановете за вдигане на въоръжено 

въстание в българските земи. Последвал и неуспехът на 

В броя ще прочетете: 

 Васил Левски 

 Декември – месец на техническите предмети, коледни конкурси и базар в СУ „Васил Левски“ 

 Януари – месец на информационните технологии. 
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Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Подобно на мнозина 

свои другари, Левски изживял с болка гибелта на 

Хаджидимитровата чета и несполуките от 1867 и 1868 г. За 

разлика от повечето емигрантски дейци обаче още през 

пролетта на 1868 г. той обмислял нови възможности за 

решаване на българския политически въпрос. Показателни в 

това отношение били неговите разсъждения споделени в 

писма до Найден Геров и Панайот Хитов, в които търсел 

подкрепа за осъщестяването на замислите си. Левски 

осъзнавал, че неуспехите на емиграцията се дължали до 

голяма степен на политическата апатия вътре в страната. 

Почти цяло десетилетие емигрантските дейци крояли 

планове за освобождение на България, организирали и 

изпращали чети в страната, сформирали легии и 

доброволчески отряди, но всички усилия отивали напразно. 

Основната причина Левски виждал в разминаването на 

представите на политическата емиграция за положението в 

страната и реалното състояние на обществените настроения. 

Изходът Левски виждал в целенасочената и последователна 

революционна агитация вътре в страната и в ангажирането 

под различни форми на възможно повече слоеве от 

възраждащото се българско общество. Затова неслучайно, 

след кратък престой в Букурещ той решил да предприеме 

обиколка из българските земи. 

 

Втората обиколка на Левски започнала на 1 май 1869 г. и 

завършила на 26 август. За около четири месеца Левски 

преминал през редица селища из Дунавския вилает и в 

Южна България, срещнал се с много от своите стари 

познати, намерил съмишленици сред изявени млади 

учители, търговци, читалищни деятели. По време на втората 

обиколка Левски създал в Плевен, Ловеч, Карлово, Сопот и 

други селища из вътрешността на страната и първите 

революционни комитети в България. 

След като се завърнал в Букурещ, отново се присъединил 

към групата на „младите” и взел участие в изграждането на 

БРЦК, но продължителните и безплодни спорове сред 

емиграцията го подтикнали за трети пореден път да напусне 

Румъния и през пролетта на 1870 г. да се прехвърли в 

Българско. За около година и половина Васил Левски успял 

да изгради широка нелегална комитетска мрежа обхващаща 

цялата територия на страната. Начело на така оформилата 

се Вътрешна революционна организация стоял Ловешкият 

комитет, а връзката с емиграцията в Румъния се 

осъществявала по специално изградени конспиративни 

канали. Под ръководството на Левски комитетите 

разгърнали активна пропагандна дейност сред населението 

и това създало 

реални 

предпоставки за пристъпване към подготовката на една 

действително общонационална революция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В края на 1871 г. и БРЦК в Букурещ начело с Любен 

Каравелов и Вътрешната организация начело с Левски 

стигнали до убеждението, че за успеха на освободителното 

движение било нужно обединяване на усилията на 

комитетската организация в страната с тези на емиграцията. 

Така постепенно изкристализирала идеята за провеждане на 

Общо събрание, което да разработи нови програмни 

документи и да избере единно ръководство. 

След Общото събрание Левски се завърнал в Българско и 
пристъпил към структурни промени във Вътрешната 
революционна организация, налагащи се от изискванията 

на новия устав на БРЦК. 
Десетки комитетски дейци, между които и Димитър 
Общи били арестувани и изправени пред организирания 

в София извънреден съдебен процес. 



По това време Левски се намирал в Южна България. 
Първоначално той започнал да обмисля 
план за освобождаването на всички 

арестувани, но обстановката се 
усложнявала. Същевременно сред 

членовете на централното ръководство 
настъпили противоречия във връзка с 
предложението на Любен Каравелов да 

се пристъпи към вдигане на въстание в 
страната. Васил Левски преценил, че при 
създалата се ситуация е наложително да 

замине за Букурещ и да запознае БРЦК с 
реалното 

състояние на 
комитетската 
организация 

след извършените арести. На път за Румъния той се 
отбил в Ловеч за да прибере 
комитетската архива, но вследствие на 

предателство, бил заловен в ханчето на 
с. Къкрина, Ловешко и изправен пред 

съда в София. На 6/18 февруари 1873 г. 
Васил Левски бил обесен. 
 

 

 

 

 

 

СУ „Васил Левски” ще изрази 

в най-голяма степен почитта 

си към националния герой на 

България, който е допринесъл 

неимоверно много за 

възраждането на българския 

дух и за Освобождението на 

Отечеството. 

 

Отбелязването на празника на      

училището, ще бъде на 

16.02.2017г. в стола на СУ 

„Васил Левски”. Участие ще  

вземат всички ученици от 

нашето училище, а най-голямо 

присъствие на сцената ще имат 

шесто

класн

иците. 

Важни 

са 

факти

те, че 

името 

на 

Васил 

Левск

и 

носят 130 читалища в страната. 

131 са училищата и детските 

градини, които също носят 

името на Апостола на 

свободата. Известни са и 150 

паметника на Апостола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 131 от тях са в България, а 19 - 

зад граница. 

Три са музеите, посветени на 

Васил Левски у нас - Музей 

"В. Левски" в Ловеч, 

Къкринско ханче и 

Национален музей "В. Левски" 

в Карлово. 

Като музейна сбирка е 

оформена и килията, в която 

той често е отсядал в 

Троянския манастир. 

Името на героя-мъченик, 

посветил се на идеала за 

свободна България носят 

улици, площади и училища във 

всяко по-голямо селище на 

страната. Връх на остров  

Ливингстън също носи името 

на Васил Левски. 

 

Вещите на Васил 

Левски 
 

 Едни от на-ценните неща, 
опазени в историческото ни 
наследство, са някои от 
вещите на Апостола на 
свободата, които и днес 
можем да видим в някои от 
нашите  музеи. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

През месеца на техническите предмети  – 

ДЕКМВРИ и по спортния календар се проведоха 

турнири по футбол, хандбал, тенис на маса и 

шахмат. 

 

 

 

V – VI  клас – 1:3 ( гол майстор Хасан Ердинч ) 

VIII– IX клас – 6:1 9 (гол майстор Нуран Нуриев ) 

Сборни отбори: 

VIII, IX, Xкл. –XI XIIкл. – 4:3 

 

V, VIкл.  момчета –VI, VIIкл.  момичета – 13:24 

VII, VIIIкл. момчета – VIII, XIIкл.  девойки – 13:12 

V – VII:  Диян Добрев 

 Александар Дамянов V клас  

 III – то място Николай Красимиров VI клас 

VIII – XII клас  момичета –  Неляй 

Ахмедова –X клас 

момчета – Беркан Юсеинов – IX клас 

Револвера на Васил Левски 

Косата на Васил Левски 

Кръстчето на Васил 

Левски 

 



 

V – VII    – Серкан Селимов – VIIб 

 – Алпер Шукриев – VIIа 

 – Ерол Хасанов – VIIа 

VIII – X  – Берай Басри – VIII клас 

 – Мехмед Мехмедов – IX клас 

 – Илкяр Ашкънов – IX клас 

 

През месеца на коледните празници и на 

техническите предмети се проведоха няколко 

конкурса. 

Грамота и 1во място в конкурса за най-красиво 

украсена класна стая, получиха 12ти клас. 2ро 

място спечелиха 8ми клас, а на 3то място се 

класираха 6ти клас. 

В конкурса за най-оригинална елха, 1во място 

заеха 9ти клас, 2ро място 11ти клас, а грамота и 

3то място спечелиха 7а клас. 

Проведоха се още и конкурси за картички и 

сурвакници. Учениците показаха своите творчески 

възможности и практически умения и направиха 

най-красивите, коледни картички и сурвакници. 

 

Коледният базар в СУ „Васил Левски“ се проведе 

на 19.12.2016г. Учениците от всички класове, 

донесоха приготвени сладки и солени изкушения и 

през целия ден, с много емоция и вълнение ги 

предлагаха за закупуване. От коледният базар са 

събрани 585 лв., събраните средства от , ще 

бъдат дарени за благотворителни инициативи.  

Вълнуващият месец декември, завърши с коледни 

песни пред елхата, като всички ученици взеха 

участие. Така в СУ „Васил Левски“ изпратихме 

старата година и посрещнахме новата. 

 

 
 



1. 24.01.2017г. VII клас – състезание „ЕТ – 

изчисления с абсолютни клетки“, между 

учениците от VIIа и VIIб клас (по 5 ученика от 

клас). 

– VIIа клас с  участници: Айджан 

Илмазова, Дилек Мюджелова, Диян Добрев, 

Мерве Метинова и Гизем Басриева. 

– VIIб клас с участници: Ренан 

Ревинов, Иляйда Идаетова, Ревасие Кадирова, 

Серкан Селимов и Айча Тунчерова.  

2. 25.01.2017г. VI клас – състезание 

„текстообработка“ между учениците от I и II група 

( по 5 ученика ). 

Iва група (Букет, Виктория, Валери, 

Дуйгу и Диляра). 

   

II група (Фиген, Кристиана, 

Онур, Николета и Мерай). 

 

 

 3. IX  клас – конкурс – състезание за изработване 

на рекламна брошура на училището за прием в IX 

клас. 

 

 Севги Шамсиева 

 Нелджан Неджатова  

Илкяр Ашкънов 

 

Н а с л е д н и ц и  н а Ле в с к и  

  



      

 

 

  

  

Берк Бахтиаров – VII a клас 

Ревасие Кадирова – VII а клас 

Фехрин  Османов – V клас 



  

 

 

 

 

 

  

Оформила: Петранка Александрова  Желева от  X – ти Клас, със съдействието 

на г – жа Пелагия Трифонова 

 


