
1 април 1966 г. Открит е завод „Елпром” – гр. Елхово, като клон 
на електроапаратурния завод в гр. Пловдив. През 1968 г. се обособява като 
самостоятелно предприятие. 

       

1 април 1971 г. В Ямбол се създава фабрика за безалкохолни 
напитки на базата на съществуващите дребни производствени цехове.

4 април 1834 г. В Ямбол е роден Паскал Тодоров, известен 
иконописец и учител, получил образованието си в Петербург и Москва. 
Зографисва стенописите на котленската църква „Св. Троица” и рисува икони 
за църквите в Котел, Сливен, Медвен и Иречеково.

5 април 1882 г. В Карнобат е роден писателят Иван Карановски. 
Учителства в Ямболското педагогическо училище от 1915 до 1920 г. Автор е 
на пет книги. Редактира списанията „Тракийска лира” (1915г.), „Шега” (1911г.) 
и в. „Тунджа” (1919г.)

5-8 април 1968 г. В Ямбол се провеждат първите музикални 
празници „Златната Диана”.

8 април 1876 г. В Ямбол е роден Александър Минов, кмет на града 
през 1905 г. Получава висше търговско образование в Западна Европа. От 
1923 г. е главен счетоводител на Централната земеделска банка.

12 април 1972 г. Открита е Първа поликлиника в Ямбол. 

 

13 април 1972 г. Открита е сградата на Окръжно управление на 
МВР – Ямбол.



18 април 1870 г. В Ямбол е показано първото театрално предста-
вление – драмата „Многострадална Геновева”. Това е петото по ред театра 
но представление за страната.

18 април 1930 г. В Ямбол е учреден шахматен клуб с председател 
А. Карапанчев.

19 април 1968 г. Открита е новата сграда на пощата в Ямбол.

25 април 1931 г. Открита е ж.п. линията Ямбол – Елхово. Тя е дълга 43,5 км, 
по нея има 16 моста и 6 гари.Стойността и възлиза на 91 млн. лв. От тях 78% 
са дадени от държавата, а 22% са във вид на натурална трудова повинност.

27 април 1868 г. В Ямбол е роден Петър Нойков, първият българ-
ски професор по педагогика. Участва в Сръбско – българската война като 
доброволец в Ученическия легион. През 1898 г. защитава докторска дисер-
тация в Лайпциг. Специализира във Франция, Белгия, Англия, Швеция. От 1 
септември 1900 г. е доцент във Висшето училище в София (СУ ”Св.Климент 
Охридски” днес), а през 1910 г. е назначен за редовен професор и завеждащ 
катедра Педагогика.

27 април 1874 г. В Трявна е роден д-р Петър Брънеков. Завършва 
правни науки в Тулуза и защитава докторат в Брюксел. От 3 октомври 1902 
г. се установява в Ямбол. Работи като адвокат. Член е на ръководството на 
БРСДП. Основава потребителна кооперация „Братство” (1903 г.) Загива на 
фронта през Първата световна война (6 октомври 1916 г.)

април 1667 г. През Ямбол преминава турският пътешественик Евлия 
Челеби. В том осми на десеттомното си съчинение „Пътеписи” той дава 
важни и интересни сведения за развитието на града през първата половина 
на XVII век.

април 1893 г. Ямболската община открива градската библиотека, 
назначава библиотекар и дава пари за закупуване на книги и за абонамент 
на всички излизащи по онова време вестници и списания. 

април 1915 г. В Ямбол става голямо наводнение. Река Тунджа излиза 
от коритото си  и залива 50 000 дка  между Ямбол и Елхово.


