
1 октомври 1929 г. Открит е хотел „Европа” на Паско Кулов – 
единственият по това време голям и модерен хотел в Ямбол.

5 октомври 1879 г. Генерал-губернаторът на Източна Румелия, 
Алеко Богориди идва в Ямбол. Посрещнат е пред триумфална врата с 
надпис „Вярвайте (на) народа и се осланяйте на него”.
 

7 октомври 1878 г. Генерал Тотлебен пристига в Ямбол. 
Посрещнат е от българското население при с. Лозенец. След еднодневен 
престой заминава за Сливен. 

9 октомври 1987 г. С Указ на Държавния съвет на НРБ, публикуван 
в ДВ, бр. 78 от 9. 10. 1987 г. е образувана община „Тунджа”. 

10 октомври 1882 г. В Ямбол е роден Жеко Георгиев. Завършва 
минно инженерство в Петербург, след което е назначен за доцент в 
Московската минна академия (1923/25 г.) Преподавател в Държавното 
техническо училище в София. Автор на монографии и на над 260 научни 
статии по минно дело и геология. Умира в София на 3 април 1957 г.
 

10 октомври 1889 г. Роден е Стоян Митев, който най-дълго (18 
години) е бил кмет на Ямбол (1918 - 1919; 1924 - 1934; 1937 - 1944 г.) На 
9 септември 1944 г. е арестуван, осъден от Народния съд и разстрелян 
на 19 февруари 1945 г.

11 октомври 1973 г. Завършена е реставрацията на Безистена.

14 октомври 1843 г. В Ямбол е роден Михаил Хлебаров, кмет на 
града през 1904 - 1905 г. В началото на 1906 г., преди общинските избори, 
отново за кратко заема кметската длъжност. Умира на 8 март 1908 г.

15 октомври 1872 г. В Елхово е роден Георги Димитров 
Попов, адвокат, народен представител, председател на кооперация 
„Освобождение” - София. Умира на 13 април 1948 г.

16 октомври 1883 г. В Ямбол е роден Димитър Анев. Учи право 
в Белгия, Франция и Швейцария. Кмет на Ямбол от 28 януари до 28 юли 
1920 г. Умира на 2 май 1950 г.



17 октомври 1898  г. В Ямбол е роден Панайот Керемедчиев, 
писател. Автор на разкази, повести, романи, поеми и драми. Загива при 
бомбардировката на София на 10 януари 1944 г.

21 октомври 1902 г. В Ямбол е роден писателят Матвей Вълев. 
Известно време е живял в Германия и Южна Америка. Издава книги с 
разкази и пиеси, работи в радиото, сътрудничи на вестниците „Червен 
смях”, „България”, „Маскарад” и др. Загива през Втората световна война 
на 7 ноември 1944 г.

24 октомври 1904 г. В София умира Васил Г. Попов, опълченец. 
Роден е в Ямбол през 1854 г. Участва в боевете при Стара Загора, Шипка 
и Шейново. Взема участие и в Сръбско – българската война (1885 г.) След 
Освобождението е председател на Централното опълченско дружество.
24 октомври 1934 г. Основан е ямболския клон на банка „Български 
кредит”.

25 октомври 1886 г. В с.Видинци, Ямболско е роден Атанас 
Радев, математик, заслужил учител. Завършва гимназия в Сливен. 
Създател на в. „Математика” (1908 г.), автор на сборници и учебници по 
математика. Умира на 11 април 1970 г. 

25 октомври 1935 г. В Тополовград е създадено научно-
археологическо дружество „Долмен” с председател Ат. Цилев. До 1937 г. 
са събрани 107 монети и 15 предмета, изложени в училището. Музейната 
сбирка съществува до 1941 г.

26 октомври 1976 г. Открива се училище „Великият октомври” 
(дн. ОУ „П. Р. Славейков”).

27 октомври 1927 г. В Ямбол е открито начално училище 
„Професор Нойков”.

29 октомври 1957 г. В Тополовград се учредява туристическо 
дружество „Вишеград”.



октомври 1865 г. Мисионерът Байнгтон посещава Ямбол, с което 
се слага началото на протестантската пропаганда в Ямбол.

октомври 1871 г. В Ямбол става голямо наводнение. Съборени 
са около 40 къщи.

октомври 1976 г. Открита е новата сграда на Българска народна 
банка – Ямбол.
 

октомври 1989 г. В Ямбол е открита гимназия с преподаване на 
чужди езици (ГПЧЕ „В. Карагьозов”).


