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Биография

• Христо Ботьов Петков е 
роден на 7 януари 1848 г. в 
Калофер. Той е български 
национален герой, 
революционер, поет и 
публицист. Баща му Ботьо 
Петков е учител, а майка му 
Иванка Петкова е от 
скромно калоферско 
семейство. Ботев е имал 6 
братя и 2 сестри.



Образование

• Христо Ботев започва 
образованието си в 
Карлово, след което се 
връща отново в Калофер. 
През 1863 г. завършва 
калоферското трикласно 
училище. Същата година 
заминава за Русия, където 
постъпва в Одеската 
гимназия. Две години по-
късно е изключен от там, 
заради свободолюбивия и 
буен характер. 



Революционно дело

• Първите си сериозни контакти 
с български революционери 
осъществява във Влашко. Там 
се запознава със Стефан 
Караджа и Хаджи Димитър. 
През 1868 г. се записва в 
четата на Жельо войвода, с 
която трябва да премине 
Дунава и да навлезе в 
Бъглария. По този повод, 
написва едно от своите 
емблематични произведения –
“На прощаване”. За 
съжаление четата се 
разпуска. 



Революционно дело

• Поради липса на средства, 
Ботев е принуден да 
прекара тежка зима заедно 
с Васил Левски в една 
изоставена мелница. През 
1874 г. е поканен да участва 
в общото събрание на 
БРЦК, където е избран за 
секретар на организацията.



Революционно дело

• След обесването на Васил 
Левски, Ботев оглавил БРЦК. 
Започнал да организира 
Априлското въстание, 
събирал средства, оръжия 
и хора. За съжаление, както 
знаем въстанието 
избухнало по-рано, заради 
предателства. То било 
потушено и много хора 
загинали. 



Последното сражение на 
Ботевите четници

• Четата е сформирана през 
1876 г. и на 16 май се качва 
на кораба „Радецки“. На 17 
май превзели кораба и 
слезли на козлодуйския бряг 
с развято знаме. Те 
целунали родната земя и 
положили клетва, че са 
готови да дадат живота си 
за нейното освобождение.



Последното сражение на 
Ботевите четници

• В продължение на няколко 
дни четата води битки и 
постепенно се оттегля към 
планината. На 1 юни 1876 г. 
след края на сражението 
във Врачанския Балкан един 
куршум пронизва Ботев. 
Христо Ботев посвещава 
целия си живот на България 
и нейното освобождение.
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