
1 февруари 1889 г.  Сформиран е 4-ти конен полк на Н.Ц.В. 
престолонаследника княз Борис Търновски. Състои се от четири 
ескадрона. От април 1889 г. е на постоянен гарнизон в Ямбол.

1 февруари 1946 г. В Ямбол е открита поликлиника към 
учредения фонд „Здравна застраховка на служителите, пенсионерите 
и техните семейства”. Тя се обслужва от  5-ма лекари, 2-ма зъболекари, 
2 акушерки, 2 милосърдни сестри и др.

1 февруари 1952 г. С решение на Градския народен съвет е 
създаден Историческият музей в Ямбол. За първи директор е назначена 
Венета Дачева. Под № 1 във фондовете му е инвентиран портрет на Ради 
Иванов Колесов, създаден през 1862 г. от известния ямболски иконописец 
Александър поп Георгиев Зограф. По-късно портретът е включен във 
фонда на Художествената галерия, където се намира и сега.

2 февруари 1879 г. Създадено е гимнастическото дружество 
„Сокол“ – военизиран стрелкови отряд на българи доброволци с цел 
подготовка на населението за териториална отбрана на Източна 
Румелия и съединение с Княжеството. Негов председател е С. Димов. 
По спомени на съвременници в града са се обучавали около 3500 души.

2 февруари 1895 г. В Ямбол е роден художникът Георги (Жорж) 
Папазов. Първата му самостоятелна изложба е през 1919 г. в София. От 
1924 г. живее в Париж. Авангарден художник. Предшественик и един от 
активните участници в движението на сюрреализма, представител на 
Парижката художествена школа. Жорж Папазов има една автобиографична 
книга, пише романи, както и очерци за известни художници, негови близки 
приятели – Паскен, Дерен и др. Умира през 1972 г. във Ванс, Франция.

4 февруари 1940 г. Основано е дружеството на ямболските 
филателисти с председател кап. А. Лекарски.

8 февруари 1921 г. Възобновено е издаването на „Ямболски 
общински вестник”, който е излизал през 1894 г. Отпечатани са 105 броя 
до 1939 г. Помества статии по благоустройството, здравеопазването и 
културния живот на града, бюджета на общината, обяви и др.  



11 февруари 1926 г.  В Ямбол е направен първият технически 
опит за приемане на радиопредавания от чужбина. В старата сграда на 
читалище “Съгласие” се събират първите радиолюбители, на които са 
продадени 139 билета.

14 февруари 1896 г. В Ямбол е роден Георги Шейтанов, поет 
и публицист. На 15 години, като ученик в Ямболската гимназия, основава 
литературен кръжок „Луч” и пише първите си литературни творби. Емигрант 
в Париж и Москва, където през 1918 г. сътрудничи на в. „Всемирная 
революция”. Издава нелегален вестник „Бунт”, автор на стихотворения и 
политически сатири, съредактор с Гео Милев на сп. „Пламък”. Анархист, един 
от  създателите на Единния фронт. Убит при гара Белово на 2 юни 1925 г.

15 февруари 1928 г. Открито е сиропиталище „Никола и 
Страшимир Коларови”. Никола Коларов получава наследство чрез 
правителството на Белгия от сина си Страшимир, загинал във войната 
срещу бурите. Дава 800 000 лв. за сиропиталището. Много други ямболци 
също правят дарения за построяването му.

20 февруари 1873 г. В Ямбол е роден д-р Иван Бояджиев. 
Завършва медицина в Нанси, Франция. Той е първият лекар в Южна 
България, който прави прегледи с рентгенов апарат. Културен и обществен 
деятел. През февруари 1903 г. в Ямбол е образувано Лекарско дружество с 
председател д-р Иван Бояджиев.

25 февруари 1926 г. В София умира Димитър х. Иванов. Роден в 
Ямбол през 1852 г. Завършил е Робърт колеж, сътрудник на в. „Македония”(1870 
г.) Учител е в Ямболското класно училище. Изявен читалищен деец, член 
на ямболския революционен комитет, владее английски, френски, гръцки 
и турски език. След Освобождението е първият кмет на Ямбол. Превежда 
„Клетниците” и „Парижките потайности” на Виктор Юго, разказите на Мопасан 
и др. През 1887 – 89 г. съвместно със Злати Паламидов издава поредица 
„Народна библиотека”, която излиза в 11 книжки. 

26 февруари 1860 г. В Ямбол е роден Стилиян Ковачев, участник 
в Априлското въстание (1876 г.). Завършил е първия випуск на Военното 
училище в София. По време на Сръбско-българската война (1885 г.) 
командва 3-та хасковска пехотна дружина, участва и в Първата световна 
война. През 1913 г. е военен министър. През 30-те години на XX век е 
председател на ямболската културно-просветна дружба „Тунджа” в София. 
Автор е на трудове по военна тактика. 

27 февруари 1948 г. Създава се строителна организация в Ямбол, 
която е в основата на открития през 1976 г. Строително-монтажен комбинат.


