
1 ноември 1880 г. Открита е пощенската станция в Елхово.

1 ноември 1959 г. В Ямбол е открит Окръжен държавен архив.

1 ноември 1972 г. Открита е аерогара Ямбол за самолети по 
авиолинията София – Ямбол – Бургас. След няколко години аерогарата 
е закрита.

2 ноември 1969 г. Открит е Химическият комбинат „Димитър 
Димов” (по-късно СХГ), изграден по технология и с оборудване на 
фирмите „Круп” и „Лурги”, Германия.

9 ноември 1924 г. На площад „Кобург” в Ямбол започва да 
работи клон на Франко – българската банка за международна търговия. 
Тя е основана през 1917 г. и има за цел да улесни кредитирането на 
износа на български тютюн. За директор на Ямболския клон е назначен 
Б. Йорданов.

9 - 10 ноември 1874 г. В Ямбол се основава самостоятелна 
евангелска църква. Става разцепление на духовното единство сред 
българското население на града.

11 ноември 1945 г. В Ямбол е открит Институт за детски учителки. 
Закрит е през 1950 г.

12 ноември 1876 г. В Браила умира Костаки Попович, един от 
основателите на Българското книжовно дружество (по-късно БАН). Роден 
е през 1821 г. в Ямбол. През 1829 г. семейството му напуска Ямбол и 
се преселва в Браила. Костаки Попович завършва образованието си в 
Одеса. Владее руски, английски, френски, италиански, гръцки и влашки 
език. Включва се активно в живота на емиграцията. Участва в Кримската 
война, в боевете за отбраната на Севастопол, за което е награден с 
орден „Св. Станислав” II степен. Поддържа връзки с Найден Геров, Иван 
Селимински, Г. С. Раковски.

16 ноември 1945 г. В Ямбол е основан Клуб на културата. 
Участват изявени представители на интелигенцията в града. За секретар 
е избран д-р Ан. Саламбашев. Наскоро след това клубът преустановява 
дейността си. Възобновен е на 19 декември 1962 г.



20 ноември 1890 г. В Ямбол е роден Николай Петрини. Учи във 
военното училище, но след четвъртата година го напуска и продължава 
образованието си в българската гимназия в Одрин. През 1910 г. се записва 
студент по право в Софийския университет. Участва в Балканската война 
(1912/13 г.). Привърженик на БЗНС от 1914 г. Съредактор с Петко Д. 
Петков на вестник „Народна защита”. Деец на Единния фронт, депутат в 
Народното събрание. Арестуван на 17 април 1925 г. 

21 ноември 1889 г. Роден е Васил Карагьозов – поет, преводач, 
учител. Той е автор на стихосбирките „Пролетарски песни” (1908 г.), 
„Отронени листа” (1912 г.), „Тайните на Вардар” (1921 г.) и преводач на 
произведения на Флобер, Пол Верлен, Йожен Потие, Теофил Готие и др. 
Загинал през 1925 г.

21 ноември 1910 г. Провежда се учредителното събрание на 
Ямболската популярна банка. За председател е избран П.Д. Минов. 
Дългогодишен директор е Кръстьо Хаджигеоргачев.

21 ноември 1926 г. Тържествено е осветено с. Атолово, основано 
през 1925 г. от английската фондация „Спасете децата” и с лични 
средства на лорд Атол. Селото се населва с българи от Одринска Тракия 
и Македония. На освещаването присъстват цар Борис III, Министър-
председателят А. Ляпчев и чуждестранни представители.

27 - 30 ноември 1975 г. Проведен е първият фестивал на 
любителски филми със селскостопанска тематика „Златен клас” – 
Ямбол`75. Първа награда получава представителен киноклуб при 
читалище „Съгласие” за филма „Златото на Тракия”. 

28 ноември 1975 г. Ямбол е домакин на Първата национална 
изложба на декоративно – приложните изкуства. Участват 191 художници 
с 427 творби.

29 ноември 1945 г. Проведено е учредително събрание на 
стенографското дружество в Ямбол.

30 ноември 1979 г. Открита е сградата на Художествената 
галерия в Ямбол.



ноември 1930 г. Осветена е сградата на Българска земеделска 
банка в Ямбол.

ноември 1938 г. Започва поставянето на подземни кабели за 
телефонната мрежа в Ямбол.

ноември 1974 г. Провеждат се за първи път литературните 
празници „Изгреви над Тунджа”. Учредена е награда на името на 
ямболския поет В. Карагьозов.

ноември 1976 г. Открита е Втора градска поликлиника в Каргона.


