
1 януари 1852 г. В Ямбол е роден Васил Влахов – учител, съдия, 
съдебен пристав. Той е кмет на града през 1887 – 88 г. и през 1893 г. 
Избран за депутат на Либералната партия в IV ОНС (1885 - 86 г.) Умира 
на 19 юли 1928 г. в Ямбол.

1 януари 1904 г. В Ямбол е роден Кирил Кръстев – изкуствовед, 
литературен критик, публицист. Син на ямболски книжар. Пише от 
16-годишна възраст в ямболските вестници „Тунджа” и „Тракиец”. 
Организатор е на ямболските модернисти и е редактор на авангардното 
списание „Кресчендо”. Специализира изкуствознание в Париж (1938-39 г.) 
Контактува с най-видните български и чужди интелигенти на ХХ век. 
Автор е на около 40 книги. Умира в София на 3 септември 1991 г.

1 януари 1950 г. Създаден е авторемонтен завод „Георги Калчев”, 
приемник на съществуващата от 1946 г. ТПК за ремонт на товарни 
автомобили.

1 януари 1971 г. Създава се Държавен куклен театър в Ямбол.

2 януари 1865 г. В Ямбол е роден Иван Златаров, един от 
първите българи, завършили икономически науки в Белгия с титла 
„доктор на икономическите  и стопански науки”. Първи историограф на 
Бояджишкото клане („Жално историческо събитие в с. Бояджик, 1886 г.”) 
В продължение на 30 години е главен секретар на Софийската търговско-
индустриална камара и 40 години е редактор на в. „Народно стопанство”. 
Умира през 1944 г.

2 януари 1897 г. Гина Стефанова-Зафирова открива в Ямбол 
Домакинско училище – първото българско частно училище в града. Освен 
от Ямбол, в него се учат девойки от Лозенград, Одрин и Македония. 
Училището съществува 3 години и е закрито през 1900 г. поради липса 
на средства.

5 януари 1877 г. В Ямбол е роден Стефан Димитров, кмет на 
града от 1907  до 1909 г. Той е първият редактор на в. „Тракиец” (1923 г.) 
От 1926 г. е председател на Водния синдикат „Тунджа”. Умира на 14 
април 1929 г.

5 януари 1911 г. В Ямбол е роден писателят Петър Горянски 
(Петър Николов Матеев). Завършва право в Софийския университет. 



Литературен критик, автор на поеми за деца и пиеси: „Момчето, което 
беше сън” (1938 г.), „Песен за ливадите” (1940 г.), „На пост”(1965 г.), 
„Когато реките прииждат” (1965 г.). Сътрудник на в. „Литературен глас”. 
Член на Съюза на българските писатели.

8 януари 1874 г. В ямболското читалище е представена драмата 
„Иванко, убиецът на Асеня I” по инициатива на ямболския революционен 
комитет. Събрани са средства за нуждите на комитета.

8 януари 1928 г. Основан е Клуб за интернационален туризъм в 
България със седалище Ямбол.

13 - 17 януари 1878 г. „Петте дни на ужаса” за българското 
население от Ямбол, наречени така по спомени на съвременници.

13 януари – отстъпващите турски колони унищожават градините и 
лозята на Кърклар баир (Боровец).

14 януари – опожарена е църквата „Св. Георги”

15 януари – турското население на града започва да бяга към Одрин. 
Чаршията и Каргуна са обрани.

16 януари – през Ямбол минава последната 10-хилядна турска 
колона.

17 януари 1878 г. Около 16 ч. в града влиза 23-ти Донско-казашки 
полк, начело с полк. Николай Бакланов. Ямбол е освободен от османско 
робство.

18 януари 1929 г. В Ямбол е създаден Тенис клуб. В Управителния 
съвет влизат Стоян Митев (кмет), д-р П. Момчилов и др.

20 януари 1883 г. Във Велес е роден Тодор Наумов, капелмайстор, 
диригент и композитор. От 1925 до 1930 г. работи в Ямбол като диригент 
на оркестъра на 37-ма пехотна пиринска дружина. Композира марша 
„Гусла” за хор и оркестър и „Марш на 37-ма пиринска дружина”.

21 януари 1925 г. Открита е новата сграда на училище „Даскал 
Атанас Кожухаров”.



22 януари 1959 г. С указ на Президиума на Народното събрание 
е създаден Ямболски окръг.

23 януари 1888 г. Княз Фердинанд и министър – председателят 
Стефан Стамболов посещават Ямбол. В Мъжкото класно училище 
височайшите гости са посрещнати от ученическия хор. Князът подарява 
100 наполеона, с които учителят Михаил Райнов изписва от Париж 
инструменти за първия ученически духов оркестър в България, 
създаден от него в Ямбол през същата година. Князът отсяда в къщата 
на известния търговец Марин Рашев.

24 януари 1894 г. В Ямбол е роден Методи Вечеров, поет и журналист. 
За първи път е печатал свои стихове през 1911 г.  Умира през 1947 г.

31 януари 1899 г. В Ямбол е учредено женско дружество 
„Развитие” с председател К. Апостолова. Дружеството развива 
разностранна дейност: създава и издържа първата  детска градина в 
Ямбол, открива безплатни трапезарии, подпомага бедни семейства.

януари 1925 г. В Ямбол умира Константин Г. Марангозов. Роден 
е през 1844 г. в Сливенско. През 1869 г. е избран за пръв касиер на 
читалището. Собственик на първата книжарница в Ямбол и печатница 
„Светлина”.

януари 1926 г. В Ямбол се учредява Дружество за борба против 
поетите. През м. август същата година е подписан „Манифест на 
дружеството за борба против поетите” от Кирил Кръстев, Васил Петков, 
Неделчо Гегов и Тотю Брънеков.

януари 1932 г. Първият радиопредавател в Ямбол, изграден 
от Светозар Христов Буцев, започва излъчването на пробни 
радиопредавания. През м. декември с.г. в града има вече 60 
радиоприемници.

януари 1938 г. Открито е Ямболското лесничейство. За лесничей 
е назначен Ст. Ламбрев.

януари 1946 г. Ямболската болница става първостепенна със 
следните отделения: гинекологично, кожно-венерическо, детско, 
вътрешно и хирургическо.



През 1888 г. новоизбраният княз Фердинанд предприема първата 
си обиколка из Южна България. 

На 23 януари, в 1 часа следобед дюкяните са затворени и целият 
град има празничен вид. Всички се трупат около къщата на известния 
търговец Марин Рашев, където отсяда княз Фердинанд.Той се 
придружава от княгиня Клементина и министър-председателя Стефан 
Стамболов. 
Общинската управа, начело с кмета Васил Влахов, дава 
обяд в чест на високия гост. Князът приема депутации от Ямболска и 
Казълагаческа (Елховска) околии. Посещава казармата, училищата, 
протестантската община, еврейското училище. 

Той дарява 1350 лв. на общинските училища. В Мъжкото 
класно училище българският владетел е посрещнат от ученически хор, 
от чието изпълнение е толкова впечатлен, че дава 2000 златни франка. 
С тях учителят по музика Михаил Райнов осигурява от Париж 16 духови 
инструмента и създава първия в България ученически духов оркестър. 
Стихотворение пред княза рецитира Иван Бояджиев (по-късно известен 
ямболски лекар). Тъй като е от бедно семейство, общината му подарява 
за случая нови дрехи. 

Много топло е посрещането на владетеля и в 
протестантската църква. Пастор Терзиев е един от първите в Ямбол, 
които научават за височайшето посещение. Църквата на ямболските 
протестанти е богато украсена, на оградата е поставен надпис „Боже, 
пази княза на България!”. Камбаната престава да бие щом княз 
Фердинанд пристъпва пътната врата, а ученици изпяват специално 
приготвена за целта песен. Пасторът прочита пред гостите патриотичен 
адрес. Учителките в протестантското училище Тана Кръстева – Цокова и 
Марийка Райчева, възпитанички на Американското научно-богословско 
училище в Самоков, посрещат държавния глава с цветя и плакат, на 
който с коприна е избродирано „Дом, мил дом!”. Обръщението е на 
английски език, което спечелва особеното благоразположение на княза. 
Неговият отговор е: „Старайте се да запечатате Вашите добри идеи 
върху сърцата на народа и здраво се дръжте за българската идея.”

След един месец в Ямбол тържествено честват рождения 
ден на българския княз. Градът е осветен, на много места има народни 
увеселения с ямболци и селяни от околията. 



Първото посещение на княз Фердинанд в Ямбол е 
свързано с една комична ситуация, разказвана от поколения ямболци. 
В дома на Марин Рашев, за да бъде завит през нощта високият гост, 
вземат назаем красив атлазен юрган от вдовицата на Галиб бей. 
Князът обаче го харесва много и домакините подаряват завивката. Това 
поражда недоволство у собственичката, която настоява българският 
владетел да получи юргана в дар от нея.

През април 1889 г. започва строителството на ж.п. линия 
Ямбол – Бургас. Княз Фердинанд се интересува постоянно от 
строителните работи и често пътува с файтон по трасето. 

На 14 май 1890 г. князът, княгиня Клементина и министрите от 
кабинета на Стефан Стамболов пътуват със специален влак от Ямбол 
до Бургас, теглен от двата локомотива „Фердинанд” и „Средна гора”. 

По повод откриването на ж.п. линията е учредено 
първото трудово отличие в българската наградна система. Върху аверса 
на медала „За построяване на ж.п. линия Ямбол - Бургас” е образът 
на княз Фердинанд. Той и министрите получават златни медали, а 
офицерите и войниците, участвали в строителството – сребърни и 
бронзови.  

Марин Рашев
Фабрика “Лев” и къщата на Марин Рашев 
на ул. “Търговска”(1907 г.)


