Георги Стойков Раковски - Роден в Котел през 1821 година. Български
революционер и възрожденец. Основоположник на организираната
национално-революционна борба за освобождаването на България, поет,
журналист, историк и етнограф/етнолог.

Кръстьо Раковски - роден в Котел през 1873 година, в семейството на
котленците Мария и Георги Станчеви. Майка му е дъщеря на Нанка
Търпанска, която е сестра на видния български революционер Георги
Раковски. Той е български политик, първи украински министърпредседател, съветски политически и държавен деец и дипломат.
Родителите на Кръстьо Раковски закупуват земя в Мангалия, Румъния, и
се преселват там. Като ученик във Варна възприема името Кръстьо
Раковски. Кръстьо Георгиев Станчев), известен в света повече с
руските си имена като Христиан Георгиевич Раковский, е български
политик, първи украински министър-председател, съветски политически
и държавен деец и дипломат.

Георги Стойков Мамарчов - Роден в Котел през 1786 година. Известен
предимно като капитан Георги Мамарчев, е български борец против
османското владичество и капитан от руската армия.
До началото на 1830 година , когато започва подготовката на въстанието
станало известно като Велчова завера той е сред най-активните
участници в подготовката.

Георги Илиев Симеонов е български революционер – (Гаджал
Войвода) – роден в Котел през 1811 година.
Участва в:
Руско-турската война (1828 – 1829),
Велчовата завера (1835),
1-вия и 2-рия Браилски бунт (1841),
Унгарската революция (1848 – 1849),
Кримската война (1853 – 1856),
потушаването на Полското въстание (1863 – 1864),
Сръбско-турската война от 1876 година.
Кресненско-Разложкото въстание – 1878

Петър Берон – български просветен деец - роден в Котел около1799
година, известен с името Петър Хаджи Берович. В Котел получава
първото си образование. През 1821 г. заминава за гр. Брашов, където
преподава като частен учител. Той учи и работи активно в Сорбоната
(университет в Париж), където е известен като един гениален учен.
Дарява средства за подкрепа на много български училища.
Автор на „Буквар с различни поучения“ – първият новобългарски
учебник. Издаден през 1824 г. в Брашов, когато Петър Берон е едва 24годишен. Наречен е „Рибен буквар”, защото на последната страница има
илюстрации на кит и делфин. Издаден е в малък формат, от осем дяла и
140 страници.
Дарява средствата за построяване на Българската мъжка гимназия в Одрин.
Софроний Врачански - български духовник и будител – роден в
Котел през 1739 година в семейството на заможен търговец със
светското име Стойко Владиславов.
Учи в килийно училище в Котел по старобългарски и гръцки
черковни книги. През 1762 година е ръкоположен за свещеник,
работи и като учител и книжовник в Котел. Голямо влияние върху
дейността му оказва срещата му с Паисий Хилендарски през 1765
година в Котел. Отец Паисий му показва „История
славянобългарска“, от която той прави препис, известен днес като
Първи Софрониев препис.
Софроний се превръща в най-видния представител на българската
литература от началото на 19 век. със своя автобиографичен разказ,
който е завършена през 1804 година в Букурещ, това е: „Житие и
страдания грешнаго Софрония“ .
За първи път е обнародвана от Георги Раковски през 1862 г. в седем поредни броя на вестник
„Дунавски лебед“

