
1 декември 1947 г. По разпореждане на Министерския съвет в 
Тополовград се създава ДП „Тютюнева прамишленост”.

2 декември 1848 г. В Кишинев е роден Стефан Любомски – 
опълченец. След Освобождението е командир на Осма ямболска 
дружина и дейно работи за Съединението (1855 г.)  През 1892 г. е 
произведен в чин генерал-майор.

3 декември 1851 г. В Ямбол е роден Никола п. Иванов. През 
1873 г. е избран за писар на Ямболския таен революционен комитет. 
Водач на втората ямболска чета през април 1876 г. За участието си 
в подготовката на Априлското въстание е заточен в Одрин. След 
Освобождението работи като адвокат. Кмет на Ямбол (1894/96 г.) и 
народен представител (1896/98 г.) Умира в Ямбол на 22 юли 1899 г.

5 декември 1969 г. Открит е хотел – ресторант „Тунджа”.

8 декември 1890 г. В Скопие е роден Йосиф Чешмеджиев, 
композитор и диригент. Завършва духовна семинария в Цариград. 
Учителства в Ямбол през 1914 – 1920 г. Той е автор на музиката на 
„Тайните на Вардар” по текст на Васил Карагьозов. Умира на 28 април 
1964 г. в София.

11 декември 1933 г. В Ямбол е открито начално училище 
„Страшимир Кринчев”.

16 декември 1970 г. В Ямбол се създава Държавен автомобилен 
транспорт (ДАТ), клон на ДСО „Автотранспорт” – София.

17 декември 1874 г. Ямбол става крайна гара на построената от 
барон Хирш ж.п. линия Търново – Сеймен (Марица) – Нова Загора – Ямбол.

19 декември 1857 г. В Одрин е роден Никола Върховси, краевед и 
журналист. Той е автор на книги за ямболските патриоти от Възраждането 
и редактор на вестниците „Обявител”, „Нов свят” и „Български народ”.

23 декември 1947 г. Създава се ДП „Тютюнева промишленост” 
в Ямбол, на базата на национализирана частна фирма.

24 декември 1856 г. В Ямбол е роден Христо Чакмаков, член на 
тайния революционен комитет (1873 г.) След Освобождението е депутат 



на Народно-либералната партия в IV и VII Народно събрание и кмет на 
Ямбол през 1893 и 1905 г. Умира на 21 януари 1932 г.

24 декември 1944 г. Учредява се читалище „Янко Кирчев” в кв. 
Каргона (сега читалище „Пробуда”)

26 декември 1837 г. Роден е Ради Иванов Колесов, писар на 
четата на капитан Никола Филиповски (Капитан Дядо Никола) през 
1856 г., народен учител. Умира през 1862 г. в Ямбол.

28 декември 1958 г. Открита е музейна сбирка в гр. Елхово,
прерастнала в Етнографски музей (27 декември 1966 г.)

29 декември 1903 г. Пети пехотен резервен полк на 3-та 
Балканска дивизия се преименува на 29 –ти ямболски пехотен полк.Той е 
в състава на 2-ра бригада. Според клаузите на Ньойския договор от 1919 
г. полкът е разформирован. През 1928 г. е формиран отново и до 1936 г. 
носи името 37-ма пехотна пиринска дружина. Участва във войните 1912 
– 1918 г. и във Втората световна война.

декември 1825 г. В Ямбол е родена известната народна певица 
Елена Янкова. През 1830 г. семейството и се изселва в Бесарабия. Тя е 
съхранила и предала на поколенията едно неоценимо богатство  от 333 
автентични български народни песни, издадени в сборник от нейния син, 
полк. Георги Янков през 1908 г.

декември 1828 г. В Ямбол е роден Жельо Христов Чернев 
(дядо Жельо войвода). През 1858 г. е хайдутин в четата на Димитър 
Калъчлията. През 1867 г. е помощник войвода на Панайот Хитов, където 
знаменосец е Васил Левски. На 20 август 1877 г., с разрешение на 
руското командване създава доброволческа чета от около 300 души, 
която се обединява с четата на Панайот Хитов и действа в Еленския 
и Котленския Балкан. Участва  в Сръбско-българската война (1885 г.) 
Умира на 30 май 1893 г.

декември 1932 г. Основан е младежки еврейски културен кръжок 
„Тарбут” („Култура”)

декември 1960 г. Създадено е СПТУ по строителна механизация.
декември 1963 г. Открито е кино „Н. Й. Вапцаров”.


