
Георги Раковски

Сава Стойков 

Попович

(1821 - 1867)



• Сава Стойков 

Попович (Георги 

Раковски) е 

роден през 

1821г. в гр. 

Котел в 

семейството на 

заможен 

търговец. Родителите – Стойко 

Попович, Руска Мамарчева и 

сестрата Нанка Стойкова



Учи в местното килийно 

училище, 

а след това продължава 

образованието 

си в гр. Карлово

при видния възрожденски 

деец и учител 

Райно Попович.



• В края на 30-те години на ХІХ век Раковски 

става съорганизатор на революционна 

организация - Македонско дружество.

•1841г. - участие в подготовката на втория 

Браилски бунт. Арестуван и осъден на 

смърт.

•По време на Kримската война (1853-1856) 

Раковски създава Тайно общество за 

подготовка на въстание.



През 1858г. в резултат на идейните 

търсения на Раковски се появява и 

първият му план за освобождение на 

България -”Одески план”. Основата на 

този план е, че свободата ще се извоюва 

с едно всеобщо българско въстание. 

Ръководен орган на подготовката и 

извършването на въстанието е Тайната 

канцелария.

1858г. - ”Одески план” - всеобщо 

българско въстание. 

Тайната канцелария - ръководен орган .



•В края на 1861г. - Белградски план за

освобождение

•През 1862 г. - Първа българска легия.

• 1 януари 1867г. - “Привременният закон за

народните горски чети” - най-високата

точка в идейното развитие на Раковски.

•Нов ръководен орган - Върховно народно

българско тайно гражданско началство.



• През втората половина на 
1856г.  - първи вестник -
“Българска дневница”.

• Революционните идеи, 
разпространявани от 

вестника, предизвикват 
намесата на Високата порта 

и на австрийските власти, 
поради което Раковски 

напуска Нови Сад. 



• На 1 септември 1860г. в 
сръбската столица Раковски 
започва да издава 
в.”Дунавски лебед”. 

• Той става първият 
български вестник, 
информиращ европейската 
общественост за 
освободителните идеи и 
движения на българите.



През 1863 г. Раковски се установява в Букурещ. Там 

през 1864г. той започва издаването на                            

в. “Бъдущност” и в. “Бранител”.



.

• В Нови Сад Раковски издава 

„Предвестник горскаго 

пътника“.

• В Нови Сад Раковски 
довършва и поемата си 
“Горски пътник”.

• Автор е и на мемоари –
“Неповинен българин”



Г. С. Раковски е: 

първият идеолог и 

организатор на 

националноосвободително

то движение в България; 

публицист, историк, 

етнограф, фолклорист, 

философ и поет.                

Всичките му дарби, 

способности и умения са 

подчинени само на една 

цел - да спомогне за 

разпалване на родолюбиви 

чувства в българския 

народ.



Георги Раковски умира  от туберкулоза  на      

9 октомври  1867 г. в Букурещ. 

Погребан е в софийската катедрала               

“Св. Неделя”, а през 1942 г. тленните му 

останки са преместени 

в църквата “Св. св. Петър и Павел” 

в родния му град.



ПОКЛОН

От 1981 г. тленните  

останки  на Раковски 

са пренесени в 

Пантеона 

в Котел.


