
КРАЕВЕДСКИ КАЛЕНДАР

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ
ПРЕЗ 2022 г. ЗА БУРГАСКИ РЕГИОН

(в Календара са включени кръгли годишнини от рождението на видни личности и
по-значими събития на Бургас и региона, който е съставен въз основа на 

фонда на Регионална библиотека „Пейо Кр. Яворов” - Бургас) 

ЯНУАРИ

15 януари  115 години  от  рождението  на  д-р  ЯЧО  КАБАИВАНСКИ
(псевдоним  Марко Поло) (15.01.1907-1.09.1955)  –  ветеринарен
лекар,  писател,  журналист,  общественник.  Инициира
построяването на туристическия комплекс «Златни пясъци»;

90  години от рождението на СТЕФАН ХРИСТОВ (15.01.1932-
15.04.2002)  –  публицист,  един  от  доайените  на  бургаската
журналистика;

75 години от рождението на АНЕСТИ КОКИНОВ (15.01.1947) –
поет, преподавател по Психология и етика в Университета “Проф.
д-р Асен Златаров” - Бургас.

21 януари 60 години от рождението на ЕЛЖАНА ПОПОВА (21.01.1962) –
актриса, родена в Бургас.

24 януари 75 години от рождението на ПАРУШ ПАРУШЕВ (24.01.1947) –
журналист и поет.

26 януари 145  години  от  рождението  на  МИХАИЛ  ГЕРДЖИКОВ
(26.01.1877-18.03.1947)  –  виден  революционер,  деец  на  ВМРО,
един  от  ръководителите  на  Илинденско-Преображенското
въстание.
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31 януари 115 години от рождението на ПАУЛИНА СТАНЧЕВА (Калиопа
Костова  Паласакева)  (31.01.1907-12.07.1991)  –  писателка  и
поетеса. Родена в гр. Бургас.

ФЕВРУАРИ

2 февруари 100 години от рождението на ЖЕЛЯЗКО КЬОСЕВ (2.02.1922) -
журналист, гл. редактор на в. „Черноморски фар” (1968), краевед.
Роден в с. Подвис, Бургаско.

9 февруари 95 години  от  рождението  на  СТОЯН  РАЧЕВ  ПЕТРОВ
(9.02.1927-17.09.1956) – литературен критик. Роден в с. Лозарево,
Бургаско.

11 февруари 110 години от рождението и  30 години от смъртта на   ЛЮБЕН
БОЯДЖИЕВ (11.02.1912-2.04.1982)  –  актьор.  Роден  в  гр.
Силистра.

14 февруари 90 години от рождението на КУЗМАН КРЪСТЕВ (14.02.1932) –
бургаски детски писател.

18 февруари 90 години от рождението на ВЕСЕЛИН КАЛЪЧЕВ (18.02.1932-
7.09.2005) - художник. Роден в гр. Поморие.

28 февруари 75 години  от  рождението  на  ЯНАКИ  ПЕТРОВ (28.02.1947-
4.09.1999)  –  писател  за  деца  и  възрастни.  Роден  в  с.  Голямо
Буково, Бургаска околия.

МАРТ

1 март 90  години  от  рождението  на  ИВАН  БУБАЛОВ (1.03.1932-
26.04.2016) – поет, краевед. Роден в с. Бръшлян.

2 март 150  години от рождението на ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ (2.03.1872 -
20.11.1957 )  – индустриалец. Заедно с тримата си сина открива
през  1924  г.  най-голямата  моливна  фабрика  „Девеко”  на
Балканския  полуостров  (сега  завод  “Хемус  марк”).  Роден  в  с.
Жеравна, Сливенско.

6 март 85 години от рождението на ВИДА БУКОВИНОВА (6.03.1937) –
историк, краевед, общественик.
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15 март 80 години от рождението на проф. ИВАН МАРАЗОВ (15.03.1942)
– изкуствовед. Роден в с. Пирне, Бургаска област.

20 март 95  години  от  рождението  на  ГЕНКА ЗИДАРОВА (20.03.1927-
31.07.2018)  – писателка,  поетеса  и  журналистка.  Родена  в  гр.
Айтос.

22 март 95 години от рождението на  ЛЮБА КОЛЧАКОВА (22.03.1927-
4.12.2012) – професионална балерина. Художествен ръководител
на Бургаската опера (1972-1983). Почетен гражданин на Бургас.
Родена в гр. Анкара (Турция). 

26 март 75 години от рождението на ВЯРА МИХАЙЛОВА (26.03.1947) –
хоров диригент.

29 март 100  години  от  рождението  на  КАТЯ  ВЪЛЕВА (29.03.1922-
29.06.2002) – пианист, корепетитор в Софийската опера. Родена в
гр. Бургас.

31 март 100  години  от  рождението  на  ИВАН  ПЕТКОВ (31.03.1922)  –
музикален  деец,  дългогодишен  диригент  на  бургаския
туристически хор „Странджанска зеленика”.

АПРИЛ

2 април 115  години  от  рождението  на  БОРИС  ИБРИШИМОВ
(02.04.1907-1996)  –  композитор,  автор  на  детски,  училищни  и
масови песни. Роден в Лозенград, Турция;

75  години  от  рождението  на  ЙОРДАН ПЕТРОВ (2.04.1947)  –
художник, живописец. Роден в с. Русокастро, Бургаски окр.

3 април 120 години от  рождението  на  ГЕОРГИ ТАБАКОВ (3.04.1902-
24.04.1976) – хоров диригент, композитор, оперен деец;

65 години от рождението на КЛИМЕНТ АТАНАСОВ (3.04.1957)
– художник, реставратор. Роден в гр. Бургас.

5 април 200 години от  рождението на  ЕМИЛ ДЕ ЛАВЕЛЕ (5.04.1822-
3.01.1892)  – френски вицеконсул в Бургас.  Първият гражданин,
получил почетното звание „Бургаски гражданин” през 1882 г.

140 години от рождението на ИВАН КАРАНОВСКИ (5.04.1882- 
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22.10.1960) – писател. Роден в гр. Карнобат;

100  години  от  рождението  на  ДИМИТЪР  БЪЧВАРОВ
(5.04.1922) – журналист, хуморист, сатирик, фотограф.

7 април 115 години от рождението на  СТЕФАН СТАНЧЕВ (7.04.1907-
28.09.1991)  –  писател,  журналист,  активен  читалищен  деец,
уредник  на  Бургаската  библиотека,  общественик.  Роден  в  гр.
Казанлък.

8 април 90 години от рождението на НИКОЛА СТРАНДЖАНСКИ 
(8.04.1932-7.09.2009) – писател, преводач, журналист. Роден в с.
Зидарово, Бургаски окръг.

12 април 140 години от рождението на д-р АТАНАС НЕДЕВ (12.04.1882 -
1977) – като окръжен лекар на гр. Бургас насочва усилията си за
профилактика на маларията  и намаляване на заболевоемостта и
смъртността  при  децата.  Създава  Комитет  за  борба  с
туберкулозата  и  пръв  прилага  ваксината  БЦЗ. Роден  в  с.
Деветинци, Карнобатска околия.

18 април 65  години  от  рождението  на  ВАНЯ  КОСТОВА (18.04.1957-
6.05.2021) – естрадна певица, изпълнила много песни за Бургас и
морето,  самостоятелно  и  с  група  "Тоника  СВ"  и  "Фамилия
Тоника". Родена в Димитровград.

 
20 април 90 години  от  рождението  на  ТОНЧО  РУСЕВ  (20.04.1932-

10.04.2018) – музикант и диригент, известен композитор на повече
от 1000 песни. Роден в гр. Бургас.

23 април 135  години  от  рождението  на ГЕОРГИ  КАНАЗИРСКИ
(23.04.1887-17.07.1939)  –  химик  и  политик.  Съдружник  и
приемник  на  акционерното  дружество  „Никола  Александров  и
сие”.  Кмет  на  Бургас  от  1925  до  1931  г.,  по  същото  време  е
основна и кооперацията „Светлина”, която електрифицира града.

25 април 60 години  от  рождението  на  ПЕТЯ  ДУБАРОВА (25.04.1962-
4.10.1979) – незабравимата бургаска поетеса.

29 април 75 години от рождението на  РАДА ЧОМАКОВА (29.04.1947) –
изявен  пианист  и  преподавател  в  НУМСИ  „Проф.  Панчо
Владигеров” – Бургас.
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МАЙ

4 май 60  години  от  рождението  на  ДОБРИ  ДОБРЕВ -  Индианеца
(4.05.1962) – художник, авангардист. Роден в гр. Средец.

14 май 175  години  от  рождението  на  БОЯН  КЕРЕМЕДЧИЕВ
(14.05.1847-1906) – първият бургаски учител, деец в църковната
борба. Роден в гр. Ямбол.

18 май 55  години  от  рождението  на  ДИМИТЪР  НИКОЛОВ
(18.05.1967). Главен инициатор за построяването на новата сграда
на  РБ  „Пейо  Яворов”.  Действащ  кмет  на  Община  Бургас  от
12.11.2007 г. до днес. 

24 май 95  години от рождението на  ПЕТЪР ДЕЛИЙСКИ (24.05.1927-
24.08.2007) – поет, изявен преподавател по литература. Роден в с.
Жабляно, Софийско;

70 години от рождението на ИВАН БАХЧЕВАНОВ (24.05.1952)
– художник.

25 май 90 години  от  рождението  на  ДОНЧО  ПЕЕВ  ВЪЛЧЕВ
(25.05.1932-12.01.2004)  –  художник  в  гр.  Карнобат.  Роден  в  с.
Драгово, Карнобатско.

ЮНИ

2 юни 75 години от рождението на КОЛЬО КОЛЕВ (2.06.1947) -  поет.
Роден в с. Кирилово, Ямболско.

5 юни 95 години от  рождението на  МИХАИЛ АНГЕЛОВ (5.06.1927-
16.04.2001) – художник, краевед. Роден в гр. Бургас.

12 юни 60 години от рождението на СВЕТОЗАР БЕНЧЕВ (12.06.1962) –
художник,  професор  в  Националната  художествена  академия
“Николай Павлович”.

15 юни 150  години  от  рождението  на  АНТОН  СТРАШИМИРОВ
(15.06.1872-  7.12.1937)  –  писател.  През  периода  1890-1894  г.  е
начален учител в различни села в Бургаско и Варненско. Редактор
на в. „Глас от изток” (Бургас).
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18 юни 90 години  от  рождението  КРЪСТЮ НЕДЯЛКОВ (18.06.1932-
24.06.1989) – художник. Роден в гр. Айтос.

ЮЛИ

2 юли 120 години от рождението на  ПЕТКО ЗАДГОРСКИ (2.07.1902-
1.10.1974) – художник. Роден в гр. Сливен;

80 години  от  рождението  на  ПЕТЪР  ПАНЧЕВ (2.07.1942)  –
писател, краевед. Роден в гр. Айтос.

13 юли 120 години  от  рождението  на НИКОЛА  КАРАМБОЛОВ
(13.07.1902 – б.д.1966) – доктор по химия, дарител, кмет на Бургас
от ноем. 1944 г. до ян. 1948 г.

22 юли 85 години от раждането на  ЗЛАТКА БОБЕВА (22 юли 1937) –
художник и педагог. Удостоена със званието „Заслужил учител”
(1985).  Депутат  на  39-то  Народно  събрание  (2001-2005).  Дълги
години е ръководител на детска школа по „Батик” в Бургас. 

26 юли 120 години  от  рождението  на  СТЕФАН  КАРАЛАМБОВ
(26.07.1902-3.06.1968)  –  режисьор,  директор  на  Бургаския
драматичен театър през периода 1945-1952 г. и 1960-1961 г.

АВГУСТ

2 август 120  години  от  рождението  на  ВЕСЕЛА  СТРАШИМИРОВА-
ТАНЕВА (2.08.1902-8.03.1995) – белетрист и поет.

8 август 55  години  от  рождението  на  ВЕНЦИСЛАВ  ГЕОРГИЕВ
КАРАВЪЛЧЕВ (8.08.1967)  – преподавател по църковна история
в СУ „Св.  Климент Охридски”.  Богословски факултет.  Роден и
израснал в Бургас. Публикувал статии в периодичния печат и Блог
„Apollonia Black sea” :  http://historyofapollonia.blogspot.com/), свързани
с историята и светостта на Бургаска област.

10 август 85  години от рождението на ЛЮБОМИР ДОБРЕВ (10.08.1937-
13.04.2020)  –  бургаски  актьор.  Създател  на  културната
организация „Арт Мелпомена”. Има над 120 театрални роли.

13 август 105 години от рождението на ЛАЛКА АНЧЕВА (13.08.1917- б.д.
2001) – художник. Родена в Гюмюрджина (Северна Гърция).
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15 август 70 години  от рождението на МАНОЛ МАНОЛОВ (17.08.1952-
13.05.2019) – поет, автор на стихосбирки и сборници.  Редактор на
местни автори и журналисти. Роден в с. Габър, Бургаска област.

19 август 110 години от рождението на ЦВЕТА ВЪРБАНОВА – ЕКЛУНД
(19.08.1912-18.09.2002)  –  благодетел  на  Дома  за  стари  хора  в
Бургас, почетен гражданин.

21 август 85 години  от рождението на  ДИМИТРИНА ЛАУ-БУКОВСКА
(21.08.1937) – поетеса  и преводач  от  полски език.  Родена в  гр.
Бургас.

24 август 90 години от рождението на КИРИЛ БЪЧВАРОВ (24.08.1932-
16.01.2009) – журналист, краевед, историк на Бургаския театър.

26 август  100 години от  рождението  на  ЛАЗАР НИКОЛОВ (26.08.1922-
7.02.2005)  –  композитор  на  симфонична  музика,  музикален
педагог. Роден в гр. Бургас.

28 август 110 години  от  рождението  на  ВИЛХЕЛМ  (Вили)
ИКОНОПИСОВ (28.08.1912-5.07.1986) – художник.

29 август 55 години от рождението на ЯНЧО ЧОЛАКОВ (28.07.1967) – 
писател-фантаст. Автор на романи, повести и разкази. Печата в
литературни списания  и  печели  призове  от  конкурси.  Роден  и
твори в Бургас.

СЕПТЕМВРИ
 

6 септември 70 години от рождението на СОНЯ КЕХЛИБАРЕВА (6.09.1952)
– библиотекар, писател и краевед. Автор на две книги за стария
гр. Бургас. Публикувала е над 160 статии в периодичния печат и
електронни страници. Работила е 38 г. в РБ „П. Яворов“. Родена в
гр. Павликени, съпруга на Бургаския писател Иван Кехлибарев. 

9 септември 70  години  от  рождението  на  ГЕНЧО  ПАВЛОВ (9.09.1952-
12.09.1981) – художник. Роден в гр. Бургас.

12 септември 95 години  от  рождението  на  МИЛКА ТУЙКОВА (12.09.1927-
26.06.2008)  –  актриса. Изиграла  е  много  роли  в  Бургаския
драматичен театър. Удостоена е със званието «Почетен гражданин
на Бургас» (2003 г.) Родена в гр. София.
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28 септември 85 години  от  рождението  на  ВАНЬО ВЪЛЧЕВ (28.09.1937) –
поет, театрал,  журналист,  редактор. Съосновател  и  председател
(2008-2013  г.) на  Дружество  „Бургаски  писател”.  Един  от
учредителите  на  Сдружение  „Бургаска  писателска  общност”.
Роден в гр. Свищов.

ОКТОМВРИ

3 октомври 90 години  от  рождението  на  ИВАН  ИВАНОВ  СТРАТИЕВ
(3.10.1932) – художник, график. Роден в гр. Малко Търново.

4 октомври 80 години от рождението на ЧАВДАР МАЖДРАКОВ (4.10.1942-
26.09.2007)  –  хоров диригент.  Бил  е  главен  диригент  на
Бургаската опера (1964-1973). Роден в гр. Видин.

10 октомври 75 години от рождението на КАЛИН ГЕРДЖИКОВ (10.10.1947)
–  журналист, дългогодишен сътрудник на в. „Черноморски фар”
и „Слънчев бряг” (Несебър). Роден на военното пристанище Атия.

12 октомври 115 години от рождението на  АЛЕКСАНДРА МЕЧКУЕВСКА
(12.10.1907-1993)  – първата  и единствена бургаска  художничка,
получила орден на Парижкото изложение през 1937 г. Родена в гр.
Бургас;

70 години  от  рождението  на  ЕВА  [ГЕНОВЕВА]  КИРИЛОВА
НАЙДЕНОВА  (12.10.1952)  –  естрадна  певица.  Член  на
музикалните формации „Тоника”, „Домино”, „Фамилия Тоника”.
Родена в гр. Айтос. 

14 октомври 140  години  от  рождението  на  НИКОЛА  ВЕНЕТОВ  (Никола
Антонов Димов) (14.10.1882-1971) – учител, писател, преводач,
общественик. Роден в гр. Дупница;

100 години от рождението на  РОЗАЛИЯ ЛИКОВА (14.10.1922-
8.04.2010) – литературен критик.

26 октомври 150 години от  рождението  на  ГАНКА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА
(26.10.1872-18.06.1968) – пианист и музикален педагог, свързана с
музикално дружество „Родни звуци”.

НОЕМВРИ
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16 ноември 90  години  от  рождението  на  СТИЛЯН  ВЕЛЕВ (16.11.1932)  –
музикален деец.

ДЕКЕМВРИ 

6 декември СВ. НИКОЛАЙ  ЧУДОТВОРЕЦ  –  покровител  на  рибарите  и
моряците. ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ГРАД БУРГАС. Започва да
се чества тържествено от 1992 г.

8 декември 120  години  от  рождението  на  ДИМИТЪР  КАРАДЖОВ
(8.12.1902-6.05.1969)  –  композитор,  музикален  педагог.  Роден в
гр. Сливен.

 
14 декември 80 години от рождението на  ВЕНДА РАЙКОВА (14.12.1942) –

поетеса.  Носител  на  «Голям  Пегас»  за  цялостно  творчество.
Родена в Бургас. Почетен гражданин на града.

16 декември 135 години  от  рождението  на  ХРИСТО  ТОПРАКЧИЕВ
(16.12.1887-19.10.1912) – пилот, загинал при изпълнение на бойна
задача по време на Балканската  война.  Той е първата  жертва в
историята  на  световната  военна  авиация.  Заедно  със  Симеон
Петров първи в света разработват специална методика за кацане
със  спрял  двигател,  която  влиза  в  програмата  на  „Блерио”  за
обучение на пилоти. Роден е в гр. Бургас.

26 декември  65 години от рождението на НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ (26.12.1957-
29.01.2003) – художник, график. Роден е в гр.  Бургас.

***

155 години от  рождението  на СТОЯН ШИВАРОВ (1867-1943)  –  политик,
общественик,  кооперативен  и  читалищен  деец  от  национален
мащаб, депутат в XVII  Народно събрание (1914-1918). Роден в с.
Айваджик (дн. Дюлево), Бургаски окр.

150 години от рождението на  ПЕТЪР ГОРОВ (1872-4.02.1956) – воевода от
Илинденско-Преображенското  въстание,  съхранил
революционното  знаме  на  участъка.  Роден  в  с.  Заберново  (М.
Търново).

125 години от рождението на д-р ЕВТИМ  КОБАРЕЛОВ (1897-1944) – един
от  първите  лекари  в  града,  основател  на  „Грозевата  болница”,
дългогодишен председател на Червения кръст в гр. Бургас.
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85 години от  рождението  на  ДИМИТЪР  ВЕЛИНОВ (1937-22.07.1979) –
поет. Роден в с. Преображенци (Надър).

ДРУГИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ

1105 години от  историческата  битка  край  р.  Ахелой,  на  която  цар  Симеон
разгромява  византийските  войски  на  император  Лъв  Фока   (20
авг.  917  г.)  След  победата  Българската  православна  църква  е
въздигната в  Патриаршеско достойнство. 
Осъществено е първото освещаване на знамената на Българската
войска от Църквата.

765 години от венецианското нападение над Месемврия (14 юни 1257 г.). То е
инспирирано  от  управляващите  кръгове  в  Латинската  империя,
които  подготвят  «поход  срещу  народа  на  българите».
Венецианските  моряци завладяват  Месемврия  (Несебър)  и
заграбват мощите на св. вмчк Теодор Стратилат (пълководец) от
църквата «Св. София», за да ги занесат в Константинопол. Десет
години по-късно те са пренесени във Венеция. 

160 години от  основаването  на  едно  от  най-старите  читалища  в  България
(1862) Карнобат с името на Светите братя Кирил и Методий, по-
късно „Развитие”, а от 1945 г. и до днес преименувано „Димитър
Полянов”. 

150 години от създаването (1872 г.) и 55 години (1967 г.) от построяването на
първата  сграда  на  ОУ „Св.  Св.  Кирил  и  Методий”  в  с.  Малко
ченге (дн. Карагеоргиево).

140 години от основаването на СОУ „Любен Каравелов” в Несебър (1882).

140 години от  основаването  на  Народно  читалище  „Просвета”  в  гр.
Сунгурларе (1882).

125 години от  основаването  на  Народно читалище „Пробуда”  в  гр.  Средец
(1897).

115 години от откриването и 75 години от освещаването на катедралния храм
„Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас (съответно на 24.05.1907 и
9.11.1947).
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115 години от създаването на системата за водоснабдяване и канализация в
гр. Бургас (1907 г.)

115 години от  официалното  учредяване  на  Бургаската  търговско-
индустриална  камара  (6.12.1907  г.).  Дейността   иm   започва  още
през 1905 г.

95 години от основаването на Народно читалище „Просвета” в гр. Камено
(1927).

85 години от създаването на народните читалища „Хр. Ботев” в гр. Бургас
(1937) и  „Васил Левски” в кв. Горно Езерово (1937).

85 години от учредяването на Ротари клуб в гр. Бургас (17.02.1937).

75 години от създаването на Държавния симфоничен оркестър в гр. Бургас
(17.04.1947).

55 години от откриването на Колежа по туризъм в гр. Бургас (1.10.1967).

Изготвил: Цвета Узунова
Справочено-библиографски отдел и краезнание.
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