
1 ноември- Ден на 

народните будители



1. Паисий Хилендарски

Паисий Хилендарски е роден 1772г. в Банско, починал 1773г. в 

Асеновград-основоположник на Българското възраждане. Той е български

народен будител и духовник, автор на “История славянобългарска”- 1762г. 

Пръв прокарва идеи за национално възраждане и освобождение на 

българския народ.



2. Софроний Врачански

Софроний Врачански е български духовник, врачански епископ, народен 

будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски. В началото на 

XIX век той е приеман от руското и румънското правителство за основен 

представител на българската общност. Автор е на сборника ,,Неделник“- първата 

печатна книга на новобългарския език. Канонизиран е за светец от Българската 

православна църква през 1964г.



3. Георги Раковски

Георги Стойков Раковски, известен и като Георги Сава Раковски е 

български революционер и възрожденец. Раковски е основоположник на 

организираната националнореволюционна борба за освобождаването на 

България, революционен демократ, писател, и поет, публицист, журналист,  

историк и етнограф/етнолог.



4. Хаджи Димитър

Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър е един 

от най-значимите български войводи. Роден е на 10 май 1840г. В  

Сливен. Той умира на 10 август 1868г.(28г) връх Бузлуджа или връх 

Кадрафил. Умира само на 28 години след тежко сражение на четата му с 

османски части. По повод на смъртта му Христо Ботев написва 

едноименната поема.



5.Петър Хаджи Берович

Петър Хаджи Берович, известен още като Петър Берон 

е български лекар, стопански и просветен деец, дарител, 

учен-енциклопедист, педагог, философ и естественик. 

Роден е през 1799г. в Котел. Умира на 21 март 1871г.(72г.) 

край Крайова (Румъния). Автор на Рибния буквар(1824)-

първия български буквар.



6. Любен Каравелов

Любен Стойчев Каравелов е български поет, 

писател, енциклопедист, журналист, етнограф; 

национален герой, борец за освобождението на 

България от османска власт. Един от създателите и 

пръв председател на БРЦК. Роден е на 7 ноември 1834 

в град Копривщица. Починал е на 21 януари 1879 

година от туберкулоза.



7.Захарий Стоянов

Захарий Стоянов, роден като Джендо Стоянов Джедев(1850г), е 

български революционер, политик, журналист и писател. Помощник 

апостол в Априлското въстание(1876) и негов пръв историограф с книгата 

си ,,Записки по българските въстания“. Председател на БТЦРК и главен 

организатор на Съединението на Княжество България и Източна Румелия 

(1885). Деец на Народнолиберална(стамболовистка) партия.



8. Петко Славейков

Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист и 

политик. Той е сред водачите на Либералната партия след 

Освобождението, председател на Народното събрание и министър в 

няколко кабинета. Славейков е роден на 17 ноември 1827г. в Велико 

Търново и умира на 1 юли 1895г. в София.



9. Анастасия Димитрова
Анастасия Димитрова е първата българска светска учителка от епохата на 

Възраждането. Тя е родена на 12 май 1815г. в семейство на бедни, но 

честни, любознателни и богобоязливи хора. Твърде набожна, Анастасия 

Димитрова отива на поклонение в Йерусалим, където приема монашество 

под името Анна.



10. Тонка Обретенова
Тонка Обретенова е родена през 1812г. в село Червен, Русенско. 

Включва се в организираната националноосвободителна борба. 

Оказва сериозна организационна, морална и финансова помощ на 

Русенския таен революционен комитет. Съратник и доверено лице 

на Васил Левски. Нейният дом е сигурно убежище и 

организационен център на революционните дейци.



11. Райна Княгиня
Райна Княгиня е българска учителка и акушерка, ушила главното 

въстаническо знаме на Панагюрски революционен окръг за Априлското 

въстание. В деня на обявяването на въстанието тя го развива редом с 

Бенковски. Родена е на 18 януари 1856г. в Панагюрище. Главна учителка 

в девическото училище в Панагюрище. Починала е на 29 юли 1917г.(61г) 

в София.



12. Васил Левски

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски или още като 

Апостола на свободата, е български национален герой. Той е 

идеолог и организатор на българската национална революция, 

основател на Вътрешната революционна организация(ВРО). Роден е 

на 18 юли 1837г. в Карлово и умира на 18 февруари 1873г. в София.



13. Христо Ботев

Хрѝсто Бо̀тьов Петко ̀в, известен като Христо Ботев, е български национален 

герой, революционер, поет и публицист. Роден е на 6 януари 1848г. в Калофер 

и умира на 1 юни 1876г. (28г.) в Врачанска планина. През 1874г. Христо Ботев 

се включва активно в работата на Българския революционен централен 

комитет(БРЦК) и участва в неговото общо събрание на 20-21 август, проведено 

в печатницата на Каравелов.



14. Васил Априлов
Васил Априлов е български стопански и просветен деец, дарител,  

писател от времето на Българското Възраждане. Помогнал в 

построяването на първото светско училище в родния си град. Той е 

роден на 21 юли 1789г. в гр. Габрово и умира на 2 октомври 

1847(58г.) в Галац.



15. Неофит Рилски

Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Една от 

водещите фигури в българското просвети движение. През 

първата половина на XIX век, той е определян от известния 

българист Константин Иречек като ,,патриарх на българските 

учители и книжовници“ Той е роден през 1793 г. в Банско и 

умира на 4 януари 1881г.(88г.) в Рилски манастир.



Край

Изготвили: 9б клас


