
2 май 1876 г. От Ямбол излиза първата въстаническа чета, 
ръководена от Георги Дражев. В състава на четата влизат още Захари 
Величков, Жеко Андреев, Атанас Кратунов и Панайот Гайдаров. На 3 май 
излиза втората група четници, начело с Никола п. Иванов. На следващия 
ден в местността „Куш бунар” ямболските въстаници се присъединяват 
към четата на Стоил войвода. 
        
2 май 1894 г. В Ямбол е роден поетът Любомир Брутов, участник 
във войните (1912 - 1918г.). Емигрира във Франция след 1923 г. Автор 
е на книгите: „Сълзи по родината” (1926 г.), „Сърцето на света” (1934 г.), 
„Георги Дражев” – поема (1939 г.), „Изгрев над Вардар” (1941 г.).

6 май 1873 г. В дома на Георги Дражев в Ямбол е съставен 
Ямболският таен революционен комитет в състав: Георги Дражев – 
председател; Захари Величков  - подпредседател; Никола п. Иванов – 
писар и Киро Икономов – касиер.

9 май 1935 г. Ямболската минерална вода е разрешена за 
употреба след извършените лабораторни изследвания с писмо № 7553 
на Дирекцията на Народното здраве. Водата бликва при сондажи в 
центъра на Ямбол през 1933 г. Същата година е създаден „Граждански 
комитет по каптирането на извора”, съставен от изтъкнати ямболци.

12 май 1879 г. Ген. Скобелев, командир на 30-та пехотна дивизия, 
дарява на строящия се храм „Св. Спас” („Св. Александър Невски”) на 
Бакаджика евангелие със сребърен обков и голям бронзов кръст.

14 май 1848 г. В Ямбол е роден Боян Керемедчиев, ученик на 
Добри Чинтулов, учител в Бургас и Омуртаг, председател на читалището 
в Омуртаг (1873 - 77 г.) В края на 80-те години се връща в Ямбол. Кмет 
на града от 1889 до 1892 г. До края на живота си работи като адвокат.

14 май 1890 г. Открита е ж.п. линията Ямбол-Бургас. Тя е дълга 
110 км и има само 6 гари. Стойността и възлиза на 12 млн. лв. – трета по 
стойност от държавните железници. По случай откриването и е отсечен 
първият български медал за трудово отличие „За построяване на ж.п. 
линия Ямбол - Бургас”.

16 май 1910 г. В Ямбол е роден Любомир Огнянов – Ризор, 
драматург, професор по нова немска литература в Софийския 
университет, преводач на Шекспир, Хайне, Гьоте, Шилер. Автор на 
книгата „Основи на преводаческото изкуство” (1947 г.), драмата „Полкът 
на Негово величество” (1950 г.) и пиесата „Подводни пясъци” (1952 г.)



17 май 1901 г. С новия Закон за административното деление 
Ямболска и Казълагачка околия влизат в Бургаски окръг, който след 1934 
г. става Бургаска област. Тогава е закрита Каваклийска околия.
 
19 май 1932 г. Основана е еврейска банка „Геула” от 11 търговци 
и индустриалци под ръководството на Нисим Илел.

21 май 1862 г. В. „България” съобщава, че младежи от Ямбол са 
изгорили гръцки богослужебни книги.

21 май 1907 г. В Ямбол е роден Атанас Паленков, композитор, първи 
ръководител на Тракийския ансамбъл. Учи музика във Виена. Автор е на 
оперетките „Змей”, „Добри сърца”, „Непослушната Лилянка” и др.
 
21 май 1969 г. ИК на ГНС взема решение Музикалният театър да 
носи името: Самодеен музикален театър „Проф. Драган Кърджиев”.
 
22 май 1893 г. В Елена е роден д-р Петко Момчилов. През м. 
август 1927 г. открива частна клиника в Ямбол с 21 легла. Културен и 
обществен деец. На 29 септември 1952 г. е арестуван. Екзекутиран е 
след т.нар. „Католически процес”.

22 май 1925 г. Ямбол е посетен от католическия епископ Анджело 
Ронкали, бъдещия папа Йоан XXIII. На 2 и 3 юни 1935 г. той за втори път 
идва в града.
 
23 май 1860 г. Първо сведение за честване на деня на „Св. св. 
Кирил и Методий” в Ямбол като празник на българската книжнина.
 
23 май 1907 г. Открита е ж.п. линията Зимница – Сливен.

май 1880 г. В Ямбол е роден д-р Захария Паскалев. Завършва 
медицина в Москва (1903 г.) Назначен е за управител на ямболската 
болница от 1920 до 1924 г. През 1940/41 г. е председател на българо-
съветското дружество.

май 1950 г. В Ямбол се учредява научно-техническо дружество.

май 1973 г. Литературният кабинет „Васил Карагьозов” – Ямбол 
прераства в група на писателите.  


