
2 август 1829 г. В Ямбол са посрещнати войските на генерал 
Дибич, главнокомандващ руските войски от Руско-турската война 
(1828/29 г.) Отслужен е молебен за победата на руската армия.

2 август 1911 г. В Ямбол е открито първото кино „Екселсиор” 
на братя Качулеви. От 1921 г. Качулеви са акционери в АД „Модерен 
театър”, клон Ямбол. През м. август 1932 г. се състояла премиерата на 
първия говорящ филм в града. Киното е национализирано през 1948 г.

2 август 1936 г. Основана е консервната фабрика на братя 
Петкови, известна под името „Българска консерва”, за производство на 
доматено пюре. Още същата година продукцията и (около 600 тона) е 
изнесена в Англия, Германия, Индия и др.

6 август 1864 г. В Ямбол е роден Христо Вълев – учител и читалищен 
деец. Той е създател на Ямболския градски парк. След изселването си в 
София той участва в ръководството на ямболското землячество.
 

7 август 1929 г. На мястото на старото читалище е открита новата 
пощенска палата – най-голямата и най-модерната в провинцията.

10 август 1924 г. Основава се първият в страната провинциален 
клон на Дружеството на кинолюбителите в Ямбол.

12 август 1876 г. Анкетна комисия на Великите сили посещава 
почти обезлюденото след турския погром от 17 май 1876 г. село Бояджик.

14 август 1898 г. Пейо К. Яворов постъпва на работа в 
Стралджанската телеграфо-пощенска станция като телеграфист. Тук той 
пише някои от най-известните си стихотворения: „Арменци”, „Градушка” 
и др. На 31 август 1899 г. е преместен на работа в Поморие.

14 август 1925 г. Открито е новопавираното шосе от центъра на 
Ямбол до ж.п. гарата.

15 август 1884 г. В Ямбол е роден Страшимир Кринчев, писател, 
загинал в Междусъюзническата война на 13 юли 1913 г. в Дупница. Той 
е автор на пътеписите „Сред Рила” (1908 г.) и „В страната на палмите” 
(1910 г.). Посмъртно е издадена книгата му „Съчинения” (1938 г.).



17 август 1953 г. Създава се ТМСС „Христо Ботев” на базата на 
Практическото стопанско училище.

18 август 1901 г. В Ямбол е основан клон на Българската 
търговска банка.

19 август 1925 г. В Ямбол е основана кооперация „Светлина” с 
председател д-р В.Бончев. На 5 януари 1926 г. електроцентралата започва 
да произвежда електроенергия за осветление и индустриални цели.

20 август 1877 г. Началникът на полевия щаб на действащата 
руска армия генерал Непокойчицкий дава разрешение на Жельо 
Христов Чернев (дядо Жельо войвода) за създаване на българска чета 
под негово командване.

21 август 1927 г. Известният ямболски търговец Моис Асса 
купува първия радиопредавател в Ямбол, който е инсталиран във 
временната сграда на читалище „Съгласие”

25 август 1862 г. Иконописецът Александър поп Георгиев (Зограф), 
роден около 1800 г. в Ямбол, завършва портрета на Ради Иванов Колесов. 
Този портрет е един от първите светски портрети от това време.

29 август 1877 г. В Ямбол е роден Кръстьо Хаджигеоргачев – 
основател на читалище „Пробуда”. Той е дългогодишен директор на 
Ямболската популярна банка, кооперативен деятел и деец на Червения 
кръст.

30 август 1882 г. На Бакаджика е осветен храм – паметникът 
„Св. Александър Невски” в присъствието на руския консул в Бургас.

август 1859 г. В Ямбол е регистрирано голямо земетресение.

август 1870 г. Създадена е българската градска община в Ямбол.

август 1940 г. Настоятелството на читалище „Съгласие” в Ямбол 
взема решение самодейната Драматична студия да се преобразува в 
Драматичен театър при читалището с платени артисти.

август 1949 г. В Ямбол е основан професионален Драматичен 
театър.    


