


Първа българска 

легия и четническа 

тактика



• Четническата тактика в българското 

освободително движение е обоснована най-

пълно от Г. С. Раковски. По същество тази 

тактика предвижда Освобождение чрез 

навлизане на чети отвън, чиито действия да 

бъдат подкрепени от въоръжено въстание 

във вътрешността на страната. Тази тактика 

Раковски излага обстойно във втория си 

план, разработен в Белград. Като резултат е 

формирана Първата българска легия.



Литография 

на Белград



Като народен войвода, Раковски всеки ден 
посещавал легистите, които живеели и се обучавали 
в една белградска казарма, за да наблюдава 
занятията и да вдъхне плам в душите им.

- Здравейте, левове балкански! – поздравявал ги той.

-Здраве желаем, народни войводо! Ура!
– отговаряли легистите.

Доброволци от всички краища на Отечеството се влели 
в тази Първа българска легия. Сред тях били Васил 
Левски и Стефан Караджа, много хайдути и войводи, 
синове на занаятчии и търговци, студенти.
Младите българи са изминали стотици километри 
пеша, за да дойдат в Белград и да се запишат в 
легията на Раковски. Под ръководството на опитни 
хайдути, те се обучават на военни умения. Всеки е 
получил оръжие, униформа и калпак с лъвче. Така 
Раковски полага началото на съвременната българска 
армия.



Символи

-Калпак с лъвче

Национално 

знаме-

-Униформа



• В Белград създава и пробния 

брой на вестник...

Вестникът е бил 

списван на 

български и 

френски език,с цел 

да се популяризира 

българския 

национален въпрос.



Знаме на Първата българска легия



Помощници на Раковски в първата 

българска легия

Цеко Петков Ильо Марков



Легията и конфликтът между 

Сърбия и Османската империя

През юни 1862 година Легията участва в боевете с 
турския гарнизон на белградската крепост 
Калемегдан. Нейното разтурване (след 

нормализиране на отношенията между Сърбия и 
Османската империя) поставяли национално-
революционното движение в зависимост от 

политиката и целта на други държави,а именно 
Сърбия и империята . В същото време напрегнатите 

отношения между Османската империя и балканските 
държави давали основание на Раковски да вярва, че е 
възможно изграждането на един балкански подбор, с 

който да се създаде християнски,антитурски
съюз.



• Четата на Панайот Хитов, брояща 30 

души, преминава на българска 

територия на 28 април при Тутракан. 

Достига безпрепятствено до Балкана и 

престоява известно време в района на 

Котел и Сливен. След престоя си в 

споменатия район четата се отправя 

към Сърбия по билото на Стара 

планина. 

Български чети



Панайот 

Хитов



• Малко по-късно, на 17 

май, преминава четата 

на Филип Тотю при 

Свищов. Тя брои 25 

четници. Още с 

встъпването си на 

родния бряг започват 

сраженията с турските 

потери. След битката 

при с. Върбовка —

Севлиевско, войводата 

се отскубва от 

преследвачите едва с 

12 души. 

Знаме на четата на Филип Тотю



• При срещата на 
двете чети над 
Златица-Пирдоп от 
втората чета са 
останали 4 четници 
и предводителят им. 
В началото на 
август обединената 
чета преминава на 
сръбска територия.



• През 1867 г. се формират български чети и в 
Сърбия. В района на Зайчар голяма чета, 
позната още като - Зайчарската чета,
подготвят Н. Войводов и Цв. Павлович. 
Опитът на четата да премине на българска 
територия се оказва неудачен поради 
намесата на сръбските власти. Така пропада 
идеята за реализация на предвидената от 
Раковски масова четническа акция, 
придружена от вътрешно надигане на 
народа. 



• По-голямата част от легистите 

се прехвърля в Румъния и там 

през лятото на 1868 г. се 

подготвя поредната чета под 

предводителството на Хаджи 

Димитър и Стефан Караджа. 

Средствата за подготовката й 

са осигурени от българското 

общество, а главна заслуга за 

нейната организация имат 

двамата войводи. Въпреки 

многобройните опити да бъдат 

отклонени от започнатото дело, 

въпреки намесата на П. Хитов и 

предупреждението на руското и 

френското консулство от 

Добродетелната дружина за 

преминаването на четата, на 6 

юли 1868 г. 129 души стъпват 

на българския бряг при устието 

на р. Янтра. 

Знаме на четата на

Х. Димитър и Ст. Караджа



Стефан 

Караджа

Хаджи Димитър



• Разкрита още в самото начало, четата 

води тежки сражения при с. Кара-исен, 

Патреш и Вишовград. В битката при 

Канлъдере загиват 28 души, а Стефан 

Караджа е ранен и пленен. Останалите 

четници, предвождани от Xаджи 

Димитър, достигат връх Бузлуджа, 

където на 18 юли водят последното 

сражение, в което четата е унищожена 

окончателно. 



• Замислената и недотам успешно проведена 
четническа кампания все пак има резултат. Една 
част от участниците в нея се включва в състава 

на Втора българска легия, организирана 
през есента на 1868 г. в резултат на споразумение 
между Добродетелната дружина и Сърбия, 
подкрепено от Русия. Целта на откриването на 
това българско военно училище в Белград е 
подготовката на военни специалисти за 
предстоящото българско въстание. Средствата 
за обучение са отпуснати от Русия, а работата с 
българските младежи се извършва от сръбски 
офицери. 




