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Янко Драганов (1859 - 1932) По време на Сръбско-българската война (1885) е
началник на общия резерв по време на отбраната на Видин. По-късно е началник на
Бреговския отряд и на общия резерв на Северния отряд.
Виж още

Панайот Дворянов
Роден: 6 август 1856 Русе, днес България Починал: 17 февруари 1937 Полковник
Панайот Великов Дворянов е български военен деец и публицист. Дворянов е роден
Русе. Участва в Сръбско-българската война като командир на доброволчески чети
(Сандровска и Русенска, още позната и като Дунавска). Организира отбраната на
Белоградчик. След войната служи като артилерист.
По време на Балканската война (1921-1913) е началник на V нескорострелен полк.
Виж още

Генерал-майор Георги Тодоров
Взима участие в Сръбско-българската война (1885) като началник на Летящия отряд в
района между Видин и Кула. Неговите действия на 4 ноември забавят настъпващите
сръбски части към Видинската крепост. Участва в боевете при Кула (3-4 ноември),
Акчар (14 ноември) и Гайтанци (15 ноември). Награден е с Орден „За храброст“ IV
степен.
Виж още

Свети Софроний Врачански
(известен и със светското си име поп Стойко Владиславов, по-късно Врачански
владика), е роден (както сам посочва в „Житието“) през 1739 в Котел в семейството
на търговец на добитък. Дядо е на княз Стефан Богориди, прадядо на княз Алеко
Богориди и княз Никола Богориди. Учи в килийно училище в родния си град по
славянски и гръцки черковни книги. Работи като абаджия, но се забелязва
стремежът му към духовни занимания. През 1762 е ръкоположен за духовник.
Работи като учител и книжовник в Котел. Съдбовна се оказва срещата му със Св.
Паисий Хилендарски през 1765 г. в Котел. Отец Паисий му показва „История
славяноболгарская“, от която той прави първия препис, известен като Софрониев
препис. Св. Софроний Врачански е пътувал до Света гора през 1770-1775.
Виж още
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Хайдут Велко Петров
или Велко Петрович (на сръбски: Вељко Петровић или Veljko Petrovic) е български
хайдутин и сръбски революционер от Първото сръбско въстание
{loadposition user28}

2/2

