
1 юли 1879 г. Създадена е пощенска станция в Ямбол с две 
служби: телефон и телеграф.

1 юли 1914 г. Създадено е дружество за автомобилен транспорт 
на стоки и пътници „Скороход” със седалище в Ямбол, което открива 
редовни рейсове до Елхово и Сливен. 

3 юли 1927 г. В Ямбол е основано дружество на журналистите 
под ръководството на Асен Кърджиев, редактор на в. „Тунджа”. В 
ръководството на дружеството са Тотю Брънеков и Лео Коен. 
5 юли 1945 г. В Ямбол е избрана първата жена кмет на град в 
страната – Мара Атанасова.

Мара Атанасова Джукелова 
(1945 - 1948 г.) 
Първата жена кмет на град в България.
При нейното управление е:
- изработен и утвърден е градоустройствен 
план на Ямбол;
- предвидени са средства за регулационни 
планове, павиране, шосиране, подържане, 
строеж на обществени сгради, градини и др. 
- ямболската болница става първостепенна 
със следните отделения: гинекологично, 
кожно-венерическо, очно, инфекциозно и 
хирургическо. 

10 юли 1891 г. Излиза първият брой на в. „Тунджа”. До 14 януари 
1895 г. той се списва и редактира от Христо Викилов, С. Желязков и др. 
От 20 април 1919 г. до 7 декември 1949 г. излиза вестник със същото 
име. Най-дълго време негов редактор е бил Асен Кърджиев.

10 юли 1868 г. Стефан Караджа участва с четата си в боя в 
местността Канлъдере (Кървав дол), където е заловен и откаран в Русе. 
Умира в Русенския затвор.

12 юли 1870 г. Умира Диаманди Христофорович, ямболски 
преселник в Болград, един от основателите на Българското книжовно 
дружество в Браила (по-късно)



12 юли 1876 г. В Ямбол е роден 
художникът Иван Славов. Завършва първия 
випуск на Държавното рисувално училище. 
Автор на проект за завеса на читалище 
„Съгласие” и на графичния проект за герб 
на Ямбол. Той е един от първите български 
карикатуристи.

Проектът 
за завеса 
на читалище 
„Съгласие” 
и детайл с 
часовниковата 
кула



16 юли 1953 г. В Стралджа се открива първата селска болница в 
Ямболска околия.

17 юли 1871 г. В Ямбол е създадено женско дружество „Възпитана 
майка” с председател Калуда Попиваница.

17 юли 1906 г. В Ямбол е роден Недялко Месечков, известен поет, 
белетрист и критик. През 30-те години е актьор в различни столични 
театри. Автор на над 30 книги.

18 юли 1945 г. Открито е читалище „Стоян Златев”. През 1990 г. 
е преименувано в читалище „Зора”.

19 юли 1888 г. В Ямбол е роден Апостол Петров. Завършва 
строително инженерство в Лозана, Швейцария. От 1 юни 1934 г. до 10 
септември 1937 г. е кмет на Ямбол. Умира през 1972 г.

Апостол Петров е кмет на Ямбол от 1 
юни на 1934 г. до 10 септември 1937 г. 
През неговото управление: 
- турската баня се преустройва на 
градска баня ; 
- направен е нов пазар за добитък;
- завършена е канализацията на цен-
трална градска част;
- открито е детско игрище в пар-ка; 
- започва изграждането на зооло-
гическата градина;  
- за пръв път улиците на града са 
павирани, поставени са табелки с име-
ната и номерацията им. 
- изработва се проект за герб на Ямбол 
с девиз „Ида от древността, отивам в 
бъдещето”; 
- поставят се основите на залесяване 
на „Кърклар баир” / дн. парк Боровец/  
с преместване на овчарниците в 
местността Ормана, 

- урежда се собствеността на казармите на IV-ти Конен полк между 
общината и Министерството на войната. 
- открит е градски плаж в парка.



19 - 23 юли 1829 г. Край Ямбол става сблъсък между предния 
отряд на руските войски, начело с ген. Шереметиев и турския гарнизон 
на Халил паша, след което на следващия ден турските войски напускат 
Ямбол. На 23 юли градът е завзет от отряда на ген. Шереметиев. Това 
е първото освобождение на града от руски войски.

20 юли 1869 г. Основано е „Ямболско благодетелно читалище”, 
център на културния живот в града до Освобождението.

23 юли 1904 г. В Ямбол е роден Тотю Брънеков, известен ямболски 
журналист, общественик и ентусиазиран турист. Завършва Софийския 
университет, специалност естествена история и агрономство. Автор 
е на трудове за земеделието и дългогодишен главен редактор на в. 
„Тракиец”.

25 юли 1923 г. Излиза първият 
брой на в. „Тракиец”. Негов първи 
главен редактор е Стефан Димитров. 
Печата се до 10 септември 1944 г.

Стефан Димитров 
(1907-1909 г.) 
Редактор на вестниците „Тунджанец”, 
„Ямболец”, „Тракиец”. 
Работи  като  учител в Ямбол. През 
неговия мандат са построени учи-
лищата „Р. Ив. Колесов”, „Кирил и Ме-
тодий”, „Патриарх Евтимий” и „Паисий 
Хилендарски”.

юли 1909 г. В Ямбол се създава клон на Алианс Франсез, който 
обединява радетелите на френската култура и език.

 юли 1985 г. В с. Бояново е открита фабрика за луксозни дамски 
обувки „Бояница”, като поделение на ПТО „Пирин” – София.
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	 На	18	юли	1884	г.	в	8.30	заранта	от	Пловдивската	гара	един	млад	
и	изключително	образован	европеец	се	качва	на	влака	за	Ямбол.	

	 Макар	и	едва	30-годишен,	неговото	име	е	твърде	известно	в	Бъл-
гария	–	Константин	Иречек.	Същият	Иречек,	който	през	1875	г.(тогава	
само	на	21	години)	написва	своя	докторат,	озаглавен	„История	на	бъл-
гарите”.	Трудът	му	веднага	е	издаден	на	чешки	и	немски	език,	и	година	
по-късно,	когато	избухва	Априлското	въстание,	благодарение	на	Ире-
чек,	европейският	свят	вече	знае	кои	са	българите	и	каква	е	тяхната	
историческа	съдба.	

  Причините,	 накарали	 известния	 чешки	
доктор	по	история	да	тръгне	към	Ямбол,	са	
изцяло	научни.	Тези	земи	„повече	от	две	хи-
ляди	години	са	били	театър	на	важни	съби-
тия”	 –	 отбелязва	Иречек	 в	 своите	 „Пътува-
ния	по	България”.	Интересът	му	към	Ямбол	
е	подплатен	и	с	информация	за	множеството	
археологически	 паметници,	 които	 се	 нами-
рат	в	града	и	околностите	му.	Всичко	това	е	
напълно	достатъчно,	за	да	накара	известния	
учен	 да	 изтърпи	 некомфортното	 10-часово	
пътуване	от	Пловдив	до	Ямбол	и	то	с	една	
„идилична	железница”,	 каквато	никъде	дру-
гаде	в	Европа	не	може	да	се	види.	„	Линията	
е	 полуразвалена	 –	 пише	Иречек	 –	 релсите	
често	са	съвършено	ръждясали,	та	се	ронят	
под	обущата.	А	по	занемарената	линия	вла-

кът	бавно	се	движи	над	прогнилите	траверси	и	постоянно	шуми	между	
високата	трева,	пълна	с	див	бъз,	трънки	и	високи	лугачки,	зелени	млечки	
и	сини	ралици...	По	станциите	с	досадно	дълги	почивки	гордо	се	надуват	
железничарите	в	износени	дрехи	по	френски	кройки...”	

 В	6	часа	и	11	минути	вечерта	на	същия	18	юли	1884	г.	 	много-
страдалният	пощенски	трен	победоносно	спира	на	Ямболската	 гара,	
където	 тогавашният	 ямболски	 кмет	 Киро	 Икономов	 посреща	 лично	
известния	гост.	



	 Въпреки	умората	от	дългото	пътуване,	още	същата	вечер	Иречек	
и	Икономов	се	отправят	към	старите	турски	гробища,	където	наскоро	
е	 изкопан	 един	 древен	 надпис.	 Там,	 край	 епиграфския	 паметник,	
ги	 заварва	 нощта.	 Този	 ценен	 за	 българската	 история	 надпис	 от	
времето	на	цар	Иван	Александър	по-късно	влиза	в	научно	обръщение	
с	 името	 „Ямболският	 надпис”.	 Той	 е	 сред	 най-значимите	 паметници	
от	 българското	 средновиковие	 и	 се	 съхранява	 в	 Националния	
археологически	музей	–	София.	

	 По	време	на	престоя	си	в	града	младият	чешки	учен	се	радва	на	
любезното	гостоприемство	на	малко	по-възрастния	от	него	ямболски	
кмет.	 Петте	 дни,	 които	 Иречек	 посвещава	 на	 историята	 на	 Ямбол	 и	
околните	му	земи,	са	изпълнени	с	много	работа.	Той	има	възможност	
да	изследва	руините	на	Средновековната	ямболска	крепост,	Безистена,	
Ески	 джамия,	 античния	 град	 Кабиле,	 пограничния	 окоп	 Еркесия,	 да	
събере	достатъчно	материал,	за	да	направи	по-късно	един	великолепен	
етнически	и	демографски	профил	на	населението	на	Ямбол	от	края	на	
XIX	век.	Изследванията	му	от	този	престой	в	Ямбол	намират	място	в	
книгата	„Пътувания	по	България”,	издадена	през	1888	г.	в	Прага.	

	 На	23	юли	1894	г.,	ученият	напуска	Ямбол	–	градът,	който	спорид	
неговите	описания	прилича	на	смълчано	„бяло	гнездо	в	мъглявата	сива	
равнина”	и	се	отправя	в	северозападна	посока	към	Сливен.
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