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Подбуда и Целъ
Подбуда – Тиранството, безчелове-
щината и самата държявна система 
на турското правителство на Бъл-
канскiятъ полуостровъ; Целъ – съ една 
обща Ревулуцiя да са направи корен-
но преобразувание на сегашната дър-
жявна деспотско-тиранска система 
и да са замени съ демократска Репуб-
лика (Nародно управленiе) на сѫщо-
то Това място, което сѫ нашите 
предеди съ силата на Орѫжiето и съ 
своята свята кръвъ откупили, въ 
което днес безчеловѣчно беснеятъ Турс-
ки касаджiй и еничари, и въ което вла-
дей правото на силата, да са подигни 
храмъ на Истинната и Правата Сво-
бода, и Турскiятъ чiорбаджилѫкъ да 
даде място на съгласiето, Братството 
и съвьршенното равенство, между 
всичкити Народностьти, Българи, 
Турци, Еврей, и пр. щѫтъ бѫдѫтъ рав-
ноправни въ сяко отношенiе, било въ вярѫ, 
било въ народность, било въ гражданско от-
ношенiе, било въ каквото било, всички 
щѫт ъ спадатъ подъ единъ Общъ Законъ, 
който повишегласiето отъ всичкити 
народностьти ще са избере.
За извѣршiованiето на таквази Ре-
вулуцiя нужни сѫ: 1.) урежданiе; 2.) Пари;
3.) Хора; 4.) Орѫжiе, и други Бойни потрѣ-
би.
Задаса приготватъ всичкити тези, и 
да са извърши самата Револуцiя, наре-
дихаса хора, избрани по съгласiето на 
по голямата чясть на Б. Народъ, и със-
тавиха Централенъ Български 
Револуционеренъ Комитетъ.
Централнiятъ Български Револуционеренъ Комитетъ.
Пребиванiето на Ц. Б. Р. Комитетъ е в Българско, 
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но именно въ кой градъ е нѣма да са знае. Nа-
сякаде и нийде.
Б. Ц. Р Комитетъ са състои отъ 
единъ Председателъ, и единъ подпредсе-
датель, единъ писаръ, и единъ помош-
никъ, единъ касиерiнъ и iоще седемъ чле-
на, между които е и единъ Попъ.
Председателятъ, писаратъ и тѣхни-
те помошници и касiеринатъ са изби-
ратъ отъ членовите на Комитетатъ, 
въ нужда щѫтсѫ приминяватъ от сѫщи-
те и ще бѫдѫтъ подъ надзора имъ.
Длъжностьта на Председателят.
1.) да отваря и затваря заседанiята.
2.) Въ нужно времѣ да свиква изъ вънъ редни 
събрания.
3.) да варди и одържѫ редъ на разисква-
ниiта и гласоподаванiята въ заседанiята.
4.) да въвежда въ работа решенiята на 
заседанiята.
5.) да води надзоръ надъ подпредседателятъ, 
писарите, и касиератъ в испълнява-
нiето на длъжностьтите имъ.
6.) Въ гласоподавнiята щѫ дава само 
единъ гласъ, в случяй, когато и на двѣте 
стърни гласоподаванiята са равни, 
може дададе iоще единъ.
Длъжността на Подпредседателятъ.
1.) Ще помага на Председателятъ въ из-
вършването на длъжностите му.
2.) Въ времѣ на отсѫдствiето Предсе-
дателево, ще го заменява въ службата му.
Длъжността на Касиера.
1.) Ще прийма пари от чясните Б.
Р. Комитети, и от други мѣста, 
насрѣщо които ще дава расписки подъ 
нумера, щеги записва в Касiерската 
книга, ще явява за тяхъ и на Комите-
та за да са запишят и въ главната 
Комитетска Книга.
2.) Ще издава пари по рѣшенiето на Ко-
митета, насякаде и за сичко.
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За Събранiята въобще.
Сичките членове на Комитета са въ събра-
нiята равноправни.
Събранiята щѫ ставатъ редовно в неде-
лѫтѫ два пѫти, въ нужда и по често. 
Решенiята въ събранiята ще ставатъ 
по вишегласiе, което Председателятъ 
подиръ нужните разискванiя обявява. 
Решенiята щѫ носатъ Комитетскiятъ 
Печятъ, безъ него нисѫ припознати.
Писма до Ц. Ком. както и отъ него до 
вънкашните чясни Комитети, щѫ сѫ 
прiематъ и испровождатъ само чрѣзъ едно 
лице, което Ц. Ком. ще назначи.
Никой от чясните комитети нѣма 
да знай де е Ц. Ко. и кои лица гу състав-
ляват.
I
Устройство.
Зада може Комитетатъ по лесно да 
нареди работите и приготви Револуцiя-
та, състави въ градищата съ околните 
им села чясни Р.Б. комитети.
Зада може по добре да нагледва рабо-
тите на чясните комитети, и да 
извършява наказанiята на престѫпни-
ците на закона нареди тайна полиция.
А за да можѫтъ да бѫдѫтъ и съобщения-
та между него, и чясните комитети 
по сигорни нареди Ревулуционерна Тай-
на поща.
II
Пари.
Съ пари ще са снабдява Ц. Б. Р. К. 
самъ или чрезъ чясните комитети на 
начинъ, когото Той съ съгласiето на 
чяснiятъ К. за най добре намѣри.
III
Хора.
Съ хора, било за Вайводи, пощари, 
полицiени, или пѫк за действующ на 
първи позивъ войници, ще са снабдява Ц. Р. 
Б. К. или направо или, чрѣз другите чяс-
ни комитети, по наредбата, която 
Той ще им даде.
IV
Оръжiе и други бойни потреби.
Съ орѫжiе ще са снабдява Ц. Р. Б. К. самъ,
като проводи по напредъ хора учени 
които разумяватъ от оръжие да го прегледатъ.
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Чясните български револуционарни комитети.

Сякой градъ с околнистете си села 
съставлява чястенъ Б. Р Ко., който са 
управлява тъй също както и Централ-
нiятъ.
Сякой чястенъ Б. Р. Ко. са допитва 
и отъправя писматаси до Ц. Коми-
тетъ подъ когото направо и зависи.
Сички писма и решенiята отъ 
чяснiятъ Б. Р. Комитетъ до Централ-
нiятъ щеса управятъ пакъ чрѣзъ едно 
тайно лице, което чяснiятъ коми-
тетъ ще си назначи.
Както члѣновете на Ц. Ком. нисѫ 
никому извѣсни, тѫй сѫщо и члѣнове-
те на чяснiятъ Ко. сѫ тайни.
Само по едно лице от чясните 
комити е извесно на Ц. Ко. 
за в случай ако лицето назначено отъ 
чяснiятъ комитетъ, чрѣз което ста-
ватъ сношенiята на комитетите 
падне въ непрiятелски рѫцѣ.

Длъжностьта на чясните Б. Р. Комитети.

Чясните Б. Р. Комитети сѫ длъж-
ни да съобщаватъ на Ц. Комитетъ:
1.) Отъ колко селаса състои околность-
та имъ.
2.) Въ кое село колко хора има, и отъ 
каква са народность, и по колко от ся-
ка народностъ.
3.) Колко има Български юнаци способ-
ни да носятъ орѫжiе, и колко са гото-
ви за първи позивъ.
4.) Колко орѫжiе иматъ и какво е.
5.) Дали иматъ въ околностьтѫ си 
способни хора за Вайводи и де са намиратъ.
6.) Колко може даса збере въ нужно вре-
ме жито, увесъ, ичмикъ, сино, слама, 
и други потреби за храна на животните.
7.) Колко може да има волови, крави, 
конiе, овци, и др.
8.) Колко яхѫрѫ има и по за колко жи-
вотни и др. подобни които ще им-
са назначатъ от Ц. Комитетъ.

Тайната Полицiя.

Тайната Полицiя зависи и е подъ 
заповѣдтѫ само на Ц. Комитетъ. 
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Nикой от чясните комитети нѣма да знай 
от кои лица тя състои.
Броя на членовите е неизвестенъ, Ц. Коми-
тетъ го определява споредъ потребите.
Членовете на тайната полицiя 
сѫ распръснѫти по сичките градища.
Сякой от члѣновете на тайната 
полицiя познава револуционарните ра-
ботници въ града, въ коготой определѣнъ 
чрѣзъ единъ знакъ, който му е съобщенъ
от Ц. Комитетъ.

Длъжностьта на тайната полицiя.

1.) Да наглѣдва тайно дѣлата на ре-
вулуционарните работници въ гра-
да си и даги съобщава на Ц. Комитетъ.
2.) Да опитва и даса увѣрява въ точность-
тѫ и вѣрностьтѫ на тайната по-
лицiѫ.
3.) Да шпионира турските шпиони, 
и да предирва стѫпкѫ въ стѫпкѫ дѣ-
лата на турската тайна полицiя, 
и даги съобщава направо на Ц. Ком.
4.) Да е извършителна властъ на Ц. К.,
т.е. да наказва пристѫпниците на 
закона според заповѣдтѫ на Ц. Ком.
Смъртните наказанiя щеса извър-
шяватъ тайно, но ако обстоятелства-
та недозволяватъ, щеса извършяватъ 
на явни мѣста и посрѣд пладне.
Споразуменiята на полицiята съ 
Ц. Ком. ще ставатъ само чрѣзъ единъ 
чiовѣкъ, когото Ц. К. е назначилъ, и 
който е въ сѫщото времѣ управителъ 
на другите членове на полицiята 
въ града.
Членовете на полицiята тряба
да са хора избрани, юнаци, решител-
ни, вѣрни и постоянни.
Наказанiята ще извършватъ оне-
зи члѣнове на тайната полицiя, на-
които падне жребе, и които са нами-
ратъ въ града, дето щеса извърши на-
казанiето.

Тайната поща.

Тайната поща зависи и са управ-
лява направо от Ц. Ком.
Броятъ на членовете на Т. Поща нее
опредѣлѣнъ, ще са увѣличяватъ или ума-
ляватъ споредъ потребите.
Членъ отъ Тайната поща нѣма 
да познава повѣче отъ четирима или 
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петима отъ свойте другари.
Разнасянiето на писма, решенiя или 
други съобщенiя щѫ сѫ съобщаватъ отъ 
лице на лице съ нужните лозинки – ни-
какъ направо.

Как щѫ сѫ прiематъ нови ревулуционарни работници.

Сякой който иска да учяствува въ-
вѣликото дѣло на Народното ни осво-
божденiе, тряба да са яви съ времѣ, за-
да не кажи подиръ, че желалъ да работи, 
нъ нямалъ случяй.
Ако нѣкой поканенъ, от Ц. К. да земе 
учястiе в работите ни, са откаже, 
тряба да изложи писменно причини-
те и основанията, на коитоса отказ-
ва и условiята подъ които би прiел.
Който иска да земе учястiе въ рабо-
титени, тряба да има припоръч-
ка отъ някого от познатите до-
нѣкой ревулуционернiй работникъ.
Когато ся припорѫчя на нѣкого 
отъ работниците нѣкой вънка-
шенъ чiовекъ, тряба по напредъ да-
го испита: койе, от де иде, какво 
иска, какви муса мислите и др., па 
да яви за сичките тези на Ц. Ко. 
Като прибави iоще и добръ описъ на 
физиономiята му, и въобще на сички-
тему свойства характеристич-
ни, а пѫкъ нѣго да го задържи доде 
прiемне отговоръ отъ Комите[та].
Когато са яви на Комитета, 
че нѣкой си проводенъ отъ нѣкой дру-
жество или отъ нѣкого за нѣкак-
во си споразумѣнiе съ Комитетатъ, 
то той тряба да яви на Тай-
ната полицiя да го испита, а пѫкъ 
въ сѫщото времѣ да са увѣри самъ, или 
писменно или усно от чйовѣкатъ,
когото нарочно тряба да проводи 
до онезъ коитосаго най-напредъ препо-
рѫчяли, или право до оногосъ, отъ кого-
то казва, чiе билъ проводенъ.
Когато Комитетатса увѣри, 
че проводенiятъ или препорѫчян-
нiятъ чiовекъ е чистъ, влиза съ не-
го въ споразуменiе посрѣдствомъ ед-
ного, когото той самсиiе определилъ.

За прiемванiето на Вайводите и за тѣхните длъжностьти.

Вайводите сѫ прiематъ по гореизложеннiятъ начинъ.
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Когато нѣкой Вайвода са яви на Ц. К. 
и поиска да бѫде прiетъ, тряба по напредъ 
даположи испитъ отъ нужните военни 
науки, предъ комисiята военна, ко-
ято Ц. К. ще нареди и споредъ знанiе-
то ще застъпи и приличното място – 
безъ испитъ нie приетъ никой.
Длѫжностите на вайводите сѫ: 
да приглѣдватъ позицийте, да изберѫтъ 
и определятъ бранителни точки и да 
направатъ нужните фортификаторни 
планове за окреплѣнiето имъ, да назначѫтъ 
опирационните и комуникационните 
линiй, да направатъ планъ за револу-
цiята, да приготватъ нужнiятъ
военъ законъ, и най подиръ, да вдиг-
натъ Народните Байраци и да прогла-
сятъ Народната Свобода и Бълкан-
ската република.

За секиго въобще.

Секой от члѣновите на ревулуцио-
нарните работници, билъ кой билъ, 
тряба да знай самъ и да дьржи въ сьр-
цето си това, щото му е поверено.
Не трѣба да казва, нито да загатва 
за таквисъ работи на любовница, 
на жена и пр. само на най-искрен-
нiятси прiятелъ може да позагат-
ва нѣщо, та когаса увѣри, чи и той 
желае заедно съ него да дѣли щастiе 
и не щастiе на Бойното полѣ, може 
да го прiемне като извести предва-
рително чяснiятъ комитетъ, подъ 
когото зависи.
Ако някой от ревулуционарите 
падне въ някоя нужда, сякой от дру-
гаритему (разумяваса сичките дру-
ги револуционари) е длъженъ на по-
казанiят му знакъ да му помогни.
Акоса появи някой непознат чiо-
вѣкъ, та поиска въ името на Ц. К. 
да буни народатъ или други подобни, 
макаръ той имал и нужнiятъ 
знакъ (може би откраднатъ или 
съ силата на орѫжiето испитанъ). 
Въ такъвъ случяй тряба да са яви на-
Ц. К. и даса приследва, па ако може 
и даса улови, от Тайната полицiя.
Ако са случи, чи лозинката падни 
в непрiятелски рѫце, тряба по-скоро 
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даса яви на Ц. К. даѫ промени.
Ако някой тайно или на други начинъ 
санаучи, чи неприятелите кроят 
нѣщо тайно, тряба изведнѫжъ да яви 
на Ц. К., па ако може и на 
другите чясни комитети.

Nаказателенъ законъ.

§ 1.) Ако някой, билъ Вайвода, билъ членъ 
на комитета, билъ вънкашенъ, билъ 
кой билъ, дрьзне да издаде нещо на 
непрiятелятъ ни ще са накаже 
съ смъртъ.
§ 2.) Ако някой от влiятелнити бълг-
ари или вайвода, подкупенъ отъ 
чуждо правителство, или отъ друго
чясно лице, поиска да ни пречи въ 
работата, подъ какъвто начинъ и да 
било, такъвъ ще са счита за непрiя-
телъ и ще са наказва съ смъртъ.
§ 3.) Ако някой призрѣ и отхвърли 
предначьртаната дьржявна сис-
тема „демократска република“ 
и състави партiй за деспотско- 
тиранска или костинтуцион-
на система, то и таквизи ще 
са считат за непрiятели на Отѣ-
чеството ни, и ще са наказват съ смьртъ.
§ 4.) Ако някой не припознай Цен-
тралнiятъ Ревулуционеренъ Бъл-
гарски Комитетъ, и поиска да са 
упита на своя глава да подигне бунтъ, 
то за прьвъ пѫтъ ще муса кажи, но-
ако и то нипомогни щеса накаже съ 
смърт.
§ 5.) Ако някой от членовете на Тай-
ната полицiя са откажи да извър-
ши по заповѣдта на Комитета ня-
коеси наказанiе, ще са накажи сь смьрть.
§ 6.) Ако някой въ пиянство искаже 
нѣщо от тайната за прьвъ пѫть
щемуса наповни, по второмъ ще са 
отстрани от работата ни.
§ 7.) Ако някой от Служящите, като 
Председателятъ и др. поиска да зло-
употреби Служната властъ, за 
прьвъ пѫтъ щеса лиши отъ служба; 
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повторомъ ще са извади съвсемъ, като са 
по напредъ да подпиши грешката си, и 
даѫ поднисе писменно на Комитетат; 
ако и така неиспълни, ще са накаже 
съ смърть.
§ 8.) Ако някой отъ членовете на 
Тайната пошта или други 
някой дързне да отвори или уништожи 
някой писмо щя са накажи 
съ смъртъ.
§ № 9.) Ако някой от касиерите издаде 
за нешто пари безъ знанието 
на Комитета, или дързне да земе и
усвои и най-малката част от 
поверените му пари щя са накаже съ смъртъ.

Nужно Проглашенiе.
Централнiят Български Револуционаренъ 
Комитетъ въ Имѣто на сичкити 
онѣзи които сѫго избрали упълномощи-
ли, основанъ на Своята тайна 
полицiя и съ силата на нейното 
оръжiе проглашява:

І. Nикой от българските вайводи 
или чiорбаджiй нѣма право да пред-
ставлява Българскiят народъ предъ 
другите народностьти, и да прави 
с тяхъ самъ уговори безъ знанiето на Ц. К.
II. Nикой няма право да съставлява 
други револуционарнни комитети 
безъ знанiето на Ц. Ко.
III. Nикой няма право да издава револу-
ционарни прокламацiй и да буни на-
рода безъ знанiето на Ц. Комитетъ.

Забележка.
Тоя законъ ще трае до захващанi-
ето на револуцiята – щом гръмне 
първата пушка важностьта му 
пада, и ще влези в действiе новъ 
военъ законъ, когото Вайводите съ 
съгласието на Ц. Комитетъ нареждатъ.
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Бележка: 
Това е оригиналната подредба на Наредата. 
Правописът е сверен дума по дума и буква по буква с ръко-

писа на Васил Левски, публикуван във: Васил Левски. Доку-
менти. Т. І. Факсимилно издание. Съст.: Крумка Шарова, Кирила 
Възвъзова-Каратеодорова, Тодорка Томова, Цветлюб Нушев; 
предговор проф. Дойно Дойнов. Издание на Общобългарския ко-
митет „Васил Левски“ и Народната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“. С., 2000.

Нанесени са буквите Ѣ (двойно Е, Ят) и ѫ (голям Юс), както 
и i и N , които понякога Левски пише вместо кирил ските букви И 
и Н.

Навсякъде подчертаното е според оригинала.
Параграфи 8 и 9 от Наказателния закон са добавени от Ангел 

Кънчев.

      Велислава Дърева


