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Гюргевският революционен комитет 
 е българска  организация, създадена през есента на 1875 г. в Гюргево. В 
комитета влизат: Никола Обретенов, Панайот Волов, Стоян Заимов, Стефан 
Стамболов, Иларион Драгостинов, Георги Измирлиев, Георги 
Обретенов,  Христо Иванов - Големия, Георги Бенковски, Иван Хаджидимитров. 
За председател на комитета е избран Стефан Стамболов,  за секретар - Стоян 
Заимов, а за представител - Иван Хаджидимитров. 
Изготвят подробен план за подготовката на въстание, като територията на 
страната е разделена на 5 революционни окръга.  Предвиждат се сформиране 
на чети, организиране на нападения на жп линиии, мостове, пощенски 
станции. 

Стефан Стамболов 

  Стоян Заимов Никола Обретенов Иларион Драгостинов 



  

                      В началото на 1876 г.  
апостолите преминават в                   
 определените им окръзи: 
Търновски с главен апостол 
                       Стефан Стамболов; 
• Сливенски - Иларион 
                                   Драгостинов; 
• Врачански - Стоян Заимов; 
• Пловдивски — Панайот 
              Волов с помощник Георги 
                                         Бенковски. 



Историческата местност Оборище е разположена на 8 км от гр. 
Панагюрище и е свързана с една от най-светлите страници в историята 
на българския народ. 
От 14 до 16 април 1876 г. на това място заседава Първото българско 
народно събрание. 
 На него  присъстват 64 делегати с редовни пълномощия, а общо са над 
300 души. За заседателна зала на народните избраници служи горската 
поляна. Делегатите заседават на маса, върху която са поставени за 
клетва сабя, пистолет и църковния кръст на поп Грую. По околните 
дървета са закачени газени фенери. Извършен е молебен. Делегатите 
полагат клетва. 
Събранието на Оборище ръководи Георги Бенковски, като най-важният 
въпрос се отнася до ръководството на въстанието. След бурни дебати за 
ръководители са приети Георги Бенковски и Панайот Волов. 
След тридневни заседания и оживени разисквания събранието приема 
въстанието да бъде обявено на 1 май 1876 г. и изработва тактика за 
водене на боевете. Избира и комисия, която да разработи цялостен, 
подробен план за обявяване и провеждане на въстанието. 





Райна Футекова е само на 20 години, главна учителка в 
девическото училище в Панагюрище, когато Георги 
Бенковски ѝ предлага да ушие знамето на Априлското 
въстание. 
Лъвът на знамето е нарисуван от Стоян Каралеев 
(Баненеца) по образец на лъвчето, отпечатано на 
корицата на Устава на БРЦК, а буквите са изписани 
от Иванчо Зографа. Освен надписа „Свобода или смърт“ 
в долния край има и 2 букви – „П“ и „О“ (за „Панагюрски 
окръг“). 
На 22 април – деня на освещаването му – Райна 
Футекова му пришива приготвени през нощта 
пискюли. Размерите на знамето са 2 на 1,5 м, има 2 лица 
и е поръбено със сърмена ивица. 



Освещава се от свещеници от града и околните села. Райна описва 
по следния начин шествието след освещаването на знамето: 
„На втория ден на свободата знамето бе довършено. Тогава, по 
желание на гражданите, трябваше да го взема на ръце, да препаша 
сабя и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия 
град и да оповестя на събралия се по улиците народ, че 
петвековното турско иго е отхвърлено завинаги. Това беше най-
тържественият ден на нашата кратковременна свобода. 
Беловласи старци, редом с невръстни деца, вървяха навсякъде след 
мен, пееха любими народни песни. Жени, девойки и старици 
хвърляха върху нас толкова много ухаещи и разноцветни букети, 
че целият път беше постлан с тях като великолепен килим. 
Виковете „Ура!“ и „Да живее!“ нямаха край. Тази тържествена 
процесия продължи до вечерта.“ 



   Поради предателство турски заптиета се опитват да 
арестуват председателя на комитета в Копривщица 
Тодор Каблешков на 20 април обявява въстанието, за 
което уведомява околните села с прочутото „Кърваво 
писмо”. Същият ден въстава и Панагюрище, а Георги 
Бенковски сформира своята конна „Хвърковата чета”, с 
която обикаля селищата в окръга и ги вдига на въстание. 
Скоро редовна османска армия и башибозук атакуват 
въстаналите селища, първи падат Стрелча, Клисура, а 
след четиридневни сражения – и Панагюрище. Трагична 
е съдбата на Батак, където потушаването на 
въстанието е придружено с масови кланета. 
      В Перущица Кочо Чистеменски и Спас Гинев убиват 
целите си семейства, за да не попаднат живи в ръцете на 
врага. 



       "Братя! Вчера пристигна в село Неджеб ага, из 
Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно 
с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в 
Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и 
след като се въоръжихме, отправихме се към конака, 
който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко 
заптиета... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето 
се развява пред конака, пушките гърмят, придружени 
от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват 
един други по улиците!... Ако вие, братя, сте биле 
истински патриоти и апостоли на свободата, то 
последвайте нашия пример и в Панагюрище..." 
 
Копривщица, 20 априлий 1876 г. 
Т. Каблешков. 



    Когато „Кървавото писмо” достига Търновско, властите вече са 
взели мерки. Все пак тук въстание избухва, макар и не в предвидения 
мащаб. Сформирани са няколко чети, една от която е на поп 
Харитон, водила 9-дневно сражение в Дряновския манастир. 
   Въстание в истинския смисъл в Сливенско няма, апостолите 
съставят чета, която след тежки боеве е обкръжена и разбита. 
    Комитетите във Врачанско проявяват колебания и в крайна 
сметка решават да изчакат четата на Христо Ботев.       
Първоначално се предвижда тя да бъде ръководена от Панайот 
Хитов или Филип Тотю, но те отказват и поетът поема 
командването на 205-те четника. На 16 май те се качват на 
австрийския кораб „Радецки”, скоро слизат на българския бряг при 
Козлодуй, откъдето започна безсмъртния поход на Ботевата чета. 
Въстанието във Врачанско така и не избухва, четниците водят сами 
тежки боеве срещу превъзхождащия я противник. 
   На 20 май, при неизяснени обстоятелства, даващи възможност за 
различни хипотези, Христо Ботев пада убит. След смъртта на 
войводата си, четата се разпада на групи, които са унищожени една 
по една. 

    Филип Тотю    Панайот Хитов 
           Корабът „Радецки“ 



  
 
  По същото време с Ботевата чета през 
Дунав минава и от четата на Таньо 
Стоянов, която след героичен поход е 
унищожена. 
   С разгрома на двете чети Априлското 
въстание фактически завършва. То е 
предизвикателство към Високата порта и 
е потушено с целенасочена жестокост и то 
дори извън въстаналите райони. Близо 80 
селища са изгорени, убити са около 30 
хиляди жени, деца, мъже. 

       Таньо  Стоянов 



  
  Зверствата не остават скрити от световната 
общественоста. Анкетната комисия на Юджийн 
Скайлер с участието на Дженюариус Макгахан и 
Алексей Церетелев изнася безспорни доказателства 
за кланената, предизвикали гневната и съчувствена 
реакция на света.  
   Организират се митинги и подписки в защита на 
българския народ, близо 3000 статии са посветени 
на трагичните събития, десетки известни 
личности като Дмитрий Менделеев, Лев Толстой, 
Джузепе Гарибалди, Уилям Гладстон и Чарлз 
Дарвин издигат глас за българите.  
    В крайна сметка Априлското въстание и 
общественият отзвук от него водят до Руско-
турската война и Освобождението на България. 

 
ПОКЛОН ! 


