
XI1-то заседание на комисията по атомно оборудване на. страните-членки на СИВ 
85-653-4-Заседанието откри представи- 85-б53~2б-Момент от заседанието, 
телят на НЕБ,,член на ПБ на ЦК на БКП Ч.Мазгалов/ЛА
Тодор Божинов. /Ч.Мазгалов/ЛА

85-1441-1-Момент от работата на 41-та 
извънредна сесия на СИВ,открита на 17.XII 
в Москва. /репр./ЛА



 ̂ ________ 179-208-1,3,4-Среща за обмяна на опит между съветски и български специалис
ти, по време на работа.

/П.Ганев/АШ

/

*<?

79-208-7,10-Съветски и 
време на работа.

г
български специалисти по

/П. Ганев/АИ
79—210-5-Ив.Иванов и С. 
Коровкин,съветски специа
лист в Терминалната зала.

/В. Балевска/А'11

79-210-8-Ст.Дгоров ,-съа. 
специалист и Рклка Дакова, 
програмист в Изчислител
ния център.

/В. Балезска/А1Д

9



9-210-10-Изчислителният
ентгр в инстит*та
рогра* /В.Балезска/АШ

79 —210-11—Обмяна на 
опит между съветски и български специалисти 

/В.Бадевска/АШ

79-210-14-Обмяна на опит 
в Изчислителния център 
на институт'. "Интерп&ог-
раМЗ * /В.Балевска/Ай

*

/
I

#I

\

*
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СИВ

82-1223-9 В Народния дворец 
на културата се състоя
среща на СИВ п .Ганев/ВД

/



81-3545-7,9,11 Сесия на СИВ за модната линия през 1983 година - ревю
В.Балевока/МД

*

г
и*

/ Л7 /

81-3545-12 Ревю за моднаталиния през 1983 година
В* Балевска/МД

Сесия на СИВ за модната линия през1983 година - модно ревю В.Балевска/МД

%

34-740-2,6-В МС се състоя 70-то 
заседание на Комисията на СИВ по 
сътрудничеството в областта на

»под преде.на Преде.на 
^С Гриша Филипов./П.Ганев/ЛА

7^

✓
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С

* 83-2054-24-ГДР-Берлин XXXVII заседание 
на сесията на СИВ,на което се прави 
равносметка и се обсъждат перспективите 
на икономическото и научнб-технивеското 
сътрудничество м/у страните^членки на 
СИВ. /репр./ЛА

Ч.

84-133-28-Заседава Постоянната коми
сия на СИВ по външна търговия.

репр./ЛА

84-133-27-Тридесететакното здание на 84-133-29-По врем-е на работата на По- 
секретариата на СИВ в Москва. стоянната комисия на СИВ по външна тър-

репр./ЛА говил/ноември 1983г/0тляво надясно зам.
секр.на СИВ Белане Кадар/УПР/ и секр.на 
СИВ В.Сичев. /ре р./ЛА

.? У  - 2  У  и; - /
84-242-1-Откриване на изложбата.посветена 
на 35 год на СИВ. /Г.Чакърян/ЛА

✓



84-133-30-0коло кръглата маса За пре
говори са се събрали представители на 
страните-членки на СИВ. /репр./ЛА

83-2167-8-Присъствуващите делегации 
и гости на съвещание по културата на
облеклото при СИВ- /Е.Богоев/ЛА
гР. ъегкучлл.

84-242 -7,11-Вечер,посветена «а 35 год на СИВ-докладчик доц.к.и.н.Г.Папорова
Г.^акърян/ЛА



алб.48-12
СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

(лкСоСЧ ’■ 1' '' -;и . ,л

• *  . ;с

1(0 д о

ст г •

.. $ ВСичг

-2094-1,4.5 На аерогара

/

София при-стигна секретарят на СИВ Николай Фалеев- П.Ганев/^
I х

I

81-2150-3,4,8 Тридесета юбилейна сесия на С И В✓ I
-ЧИЛИ : И*'3-7НИ ‘ г3 Г

Е . Лхоб о ми ро в/''ТД

81-2150
сесията

9,10 Па време на 
на СИВ

Е.Любомиров/ДЦ

*
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81-2150-11,20,25 Тридесета юбилейна сесия ня С И В Е .Любо миров/МД

81-2172-6,8,9 Тридесет и пето заседание на. сесията ка СИВ
В\Лю б о ми ров/МД

82-570-6-ГТредс. на КС Гриша Филшов прие р.лите на делегациите участнички 
XXVIII заседание на Комитет аа 

СИВ за сътрудничество в областна 
на плановата дейност./Ч.Казгарсв/ЛА

/
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

80-2105-10 Густав Хусак,ген. 
секр.на ЦК на ЧКП и президент 
на ЧССР прие на 18 юни 1980 г. 
в Пражката крепост рък.на де
легациите , взели участие в 34 
сесия на СИВ в Прага.

репр./МД

80-3287-3 Преде.на МС Станко 
Тодоров прие преде.на Над.банки 
на страните-членки на СИВ и преде, 
на двете Междунар.банки на стра
ните-членки на СИВ - Междунар. 
банка за икономич.сътр.и Междунар. 
инвестиц.банка.На срещата присъству- 
ва и преде..на БНБ Веселин Никифоров

Н.Хлебарова/МД

/

%

л /

80-3287-6,7,9 Преде.на МС Станко Тодоров прие председателите на Нац.банки 
на страните-членки на СИВ и пределна двете ^еждунар.банки на страните- 
членки на СИВ - ^еждунар. банка за икономич.сътр.и Цеждунар.инвестиц.банка 
На снещата присъствува и преде.на БНБ Веселин Никифоров ^ Хлебарова/МД

ч

80-3287-11 По време на 
срещата

Н.Хлеба рова/МД
9

%
9

\
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80-4049-2-Ст.Тодоров 
прие Николай Фадеев,сеК'
ретар на СИВ.

П.Ганев/АШ

?- У С'■'Г

Ч /  О

80-4049-8,10-Председателят на МС 
разговори с Николай Фадеев.

Ст.Тодоров води 
П.Ганев/АШ

ч  чЧ Ч VЧ ч % * #  ̂ У ' / ^ 4  
\ \ ‘ * * '  'V V V * » » « * * 'V ч V V » » * * • • 4—Ч С V V V * » * ' ' /ч V ч Ч » ‘ » * * * *ч \  V % % » % • * « ' .  _

шчп
/ ъ г -

Ъ'

Седемнадесето заседание на Съвета за опазване й подобряване на околната 
среда на,страните-членки на СИВ
81-622-1.4 За о е дан е то. о ткрива до.Грнда. - дъ р я 81-622-7 Др.Георги Пазлов 
секретар,преде.на Дърг:.вздо .:стзо по опазване на преде.нп Комитета за 
обвръкаващата среда ■ % ' Б.ТГ. ТП: лоз/ДД опазване на аколната 

Среда при МС В. И: колов/ДГ

XV-.С 9 4

<? /
, <0/' Р

%

/.

.X

#
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I

У . й

80—459-4,б-моменти от срещата на Станко Тодоров, 
председател на МС с ръководителите на делегациите на централните кооперативни ръюзи и съвети на страните,членки на СИВ.

. Ч.Мазгалов/АШ

80-1208-5 Посрещане на 
делегациите на СССР и 
Куба за участие в 1X1 
заседание на междуправит

т81нЯ0М Ш а а
Ч.Мазгалов/МТ

80-2105-1 На 10 юни 1980 год.в 
Прага се откри 34 сесия на СИВ. 
Сградата на М-во на външните
работи на ЧССР на площад "Чер- 
нин" в Прага,където се проведе
сесията репр./МД

8042105-2
ята

Общ изглед от сеси- 
репр./МД

4

л

80-2105-3 Съветвката делегация, 
ръководена от преде.на МС на 
СССР Алексей Косигин/в ценвъра/ 
по време на сесията

репр./МД
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80-2105-4 Председателят на МС на 
СССР Алексей Косигин говори на 
заседание на 34 сесия на СИВ в 
Прага репр./МД

80-2105-5 Министър-председателят 
на ЧССР Лубомир Щроугал по време 
на първото заседание на сесията 
на СИВ в Прага репр./МД

80-2105-6 Министър-председателят 
на ЧССР Лубомир Щроугад говори 
по време на последното заседание 
на 34 сесия на СИВ в Прага на 
19 юни 1980 година

реп р./МД

80-2105-7 Общ изглед на залата, 
в която се проведе 34 сесия на 
СИВ в Прага.Говори министър- 
председателят на ЧССР Лубомир
Щ 'ю Угал »епр./ВД

80-2Ю5-8 Министър-председателят
на НРБ Станко Тодоров произнася
заключително слово на 34 сесия 
на СИВ в Прага репр./МД

Ш Ш  Щ Ш Ж г
80-2105-9 Алексей Косигин,преде, 
на МС на СССР,подписва заключител
ните документи за работата на 
34 сесия на СИВ в Прага

репр./МД



СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ
ч

. п
(п*л 87 »*~07

ЬСИЧКИ Г1РЛ8И ЗАПАЗЕНИ

/

'т й
™ 1

7Р_я??-7 9 11 Завърши 51-то заседание на Постоянната комисия на СИВ по вътрешната 
"•ъоговия!Като наблюдетели присъствуваха делег ции на СР Виетнам и ККДР.В резиденция 
"Бояна" ръководителите на делегациите подписаха протокол за заседанието^... ова/1̂

ШШ
%

78-843-1,3 Посещение на министрите на външната търговия на 
страните членки на СИВ в Плевен - полагане венец пред 
Мавзолея Р.Кръст* »/МД

7 9 ' 1 7 ^ ' У
У
Г) '

*

7

79-3714-1-Участвуващи в
съвещанието на ръководи 
телите и специалистите 
от социал.страни в об
щественото обслужване. 

/Кр.Арсов/АШ

79-3714-2-Момент от съвеща 
нието,състояло се в хотел 
"Балкан".

/Кр.Арсов/АШ

*
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79-3714-12-Шомент от съ
вещанието.

/Кр.Арсов/АШ
79-4196-3,7 Зам.председателят на Министерския 
съвет Григор Стоичков прие ръководителите на 
делегациите,участвуващи в деветото заседание 
на постоянната комисия на СИВ по гражданска 
авиация * Н.Хлебарова/МД

79-3714-5,8,10-
ческите страни

1

и специалистите от социалисти-
/Кр.Арсов/АШ

^-4196-8,12 Зам.преде.на Мин.съвет Григор Стоичков прие 
ръководителите на делегациите,участвуващи в Деветото за
седание на Постоянната комисия на СИВ по гражданска 
а Вйа«ил Н .Хл е Сарова/МД

Съвещание на ръководителите 
в общественото обслужване.



»-и * '
У л  / 0г < - т >С_/
алб.48-12

^ /1 , ‘ СФ&л? /•?
* 'г + ' ̂г-34̂-

* > > <.* ✓
&
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с\ю

>
80-754-9 На 9 октомври 1979 г. 
в Ханой м-р-председателят на СР 
Виетнам Фам Ван Донг прие деле
гации на страните-членки на СИВ, 
които взеха участие в състоялата 
се във виетнамската столица кон
ференция на научно-технически, 
специалисти репр./МД

тгтшг'
1

М 1  

■ ! * ;

I1*

л-1 * и*

80-754^10 На 26 окт.1979 год.в
Ханой бе о ткрита конференция на
научно-технически специалисти
от страните членки на СИВ -
Доан Фуонг,зам.директор на
виетнамската Държавна комисия
за наука и технология,изнася
доклад за научните постижения
на СР Виетнам /мттрепр./МД

и

1 5  /<у ?'

79^-1270-13 СИВ навърши 30 години.
Заседава щабът на СИВ.Изпълкома
на СИВ А V 1ТТО.Иванов/МД

79-1270-14 Зданието аа СИВ1 Ь 
в Москва.То е построено по 
проекти на съветски архитек
ти и при участието на страните 
от социалистическото съдружестВо

О.Ивано‘в/МД

Л Я *
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»

80-2722-2 По време на заседание 
на интернад•рък.на Международния 
център за научна и техническа 
информация, в който работят^ чени 
и инж.от България,Гнгария5.Виет- 
нам,ГДР,Куба,Монголия,Полша,Румъ
ния,СССР и Чехословакия.Центърът 
превежда голяма работа за обслуж
ването на координац.органи на 
СИБ.и на други организац.

Б.Корзин/МД

\

80-2722-3 Б отдела за информационно 
обезпечаване на дългосрочни спец. 
програми за сътрудничество със 
страните-членки на СИВ

Б.Корзин/МД

*

80-2722-4 В информационно-из
числителния център на Междунар. 
център за информация.На пулта 
на 1 Ш  операторката Вера Поля-
К0ББ Б.Корзин/МД

80-2722-5 Издания на Междунар. 
център за научна и техническа
информация Б.Корзин/МД

$0'2122Л
80-2722-6 Един от видовете носи
тели на информация,широко из
ползувани в центъра - микрофишо- 
вете Б.Карзин/МД
/
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78-1463—1-Общ изглед от строежа 
на Киембаевския азбестов минно
обогатителен комбинат.

/репр.ДЙБ

78-1463-2-Макет на строящия се аз
бестов миннообогатителен комбинат.

/репр./,ЙБ

/

#

78-1463-3-Извозване на минна маса
от открития рудник с тежкото.варни 
БелАЗ-к. С пълен ход се извършва 
подготовката за суровинната база 
на Киембаевския азбестов минно-' 
обогатителен комбинат,.

/репр./,ЙБ

78-1463-4-Изглед от селището на 
строителите Ясний.

/репр./,ЙБ

78-1463-5-Новият детски комбинат 
в селището Ясний - "Златното ключе".

/репр./,ЙБ



79-1932-3,6,8-Председателят на Ме н.съвет на НРБ Ст.Тодоров прие министрите 
на съобщенията на страните-членкк, на СИВ. /П.Цонев/МК

79-2231-2-Част от присъс- 
гвувадите на Научната кон
ференция ,посветена на 30- 
год. от създаването на 
СИВ'.

/Н.Хлебарова/АШ

79-2281-4-На трибуната 
на конференцията проф. 
д-р Стоян Манов.

/И.Хлебарова/АШ
Ч/

79-2424-5-Ст.'-̂ одо̂ оа' прие 
министрите на здревеопазва- 
нето от странете членки на 
СИВ.

/Ч.Ма з га л о е/АШ
%

и79: ^ ^ ; 1 ^ 10^ ГОМеНТ 0Т сР&чата между Станко Тодоро!министрите на здравеопазването от соц.страни.
/Ч.Мазгалов/АШ

Ч

«

* т
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76-1858-2 в-Шоменти от срещата мсе*ду Станко Тодоров и 76-1967-1-1/омент от срещата 
ръководителите на делегациите,взели участие на Х.л\/11 Тано Цолов с делегациите на 
■заседание на Постоянната комисия по статистика на СИВ СИВ. /Кр.Арсов/ЛА

/Н.Хлебаоова/ЛА

4

на

> 76-1967-3-5-Поменти от сР' щата на Тано Цолов с делегации 
ка СИВ. /Кр.Арсов/ЛА

'-у
76-2645-1-Др.Станко Толоров 
подписва заключителния документ 
на XXX сесия на СИВ в Берлин на 
7-9 юли 1976г. /репр.П.Щерев/ЛА



76-2645-2-Заклгочителното заседание на % 
ХаХ сесия на СИЕ в Берлин,състояло се 
ча 7-9 юли 1976г. /репр.П.Щерев/ЛА

/
76-2663-18-Делегации на НРБ,УНР,ССР, 
ГДР,СССР и*ЧССР взеха участие в 11 се
сия на организацията за сътрудничество 
в областта на ж.п.транспорта,която се 
състоя в Хавана. /репр./ЛА

у / /

а

76-265^-19-Заседанке на делегации не 
НРГД/НР, ССР, ГДР, СССР и ЧССР за сътру* 
дничество в областта на ж.п.транспор
та, която се състоя в Хавана./репр./ЛА

75-1409-60-ХХ1Х сесия на СИВ,еткрвта 
на 24.Х11.1975 г. в хетел "Дуна Иьтер- 
нацненал" в Будапеща.Общ изглед на за
лата. Геверн Геергн Лазвв,председател 
на МС на Унгария, /репр./, ИБ

76-3020-8,13-Моменти от подписването на протокол в областта 
на хранителната промишленост от страните, членки на СИВ.

/М.Велинова/МК



V % - /
алб.48-12

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

.ВСИЧКИ ПРАВЯ

►
ш

Ь / /,/

78-1353-4,6 Министрите на външната търговия на' стра
ните.членки на 6ЙВ разглеждат музея "Етъра" - Габрово

Кр.Арсов/МД

ттпц\1

78-1353-11 Посещение на 
министрите в' Музея "Шипка"

Кр.Арсов/МД

I

9ММР

78-1353-13 Министрите на 
външната търговия на страни
те—членки на СИВ разглеждат
иузея "Пипва" Кр.Арсов/МД

тОйЛ 1М1 л/а

78-1354-4,9 'Министрите на 
страните-членки на СИВ на

външната търговия на 
посещение в ГабровЪ

Кр.Арсов/МД

Министрите на външната търговия на страните-членки на СИВ разглеждат Дома
на хумора и сатирата Кр.Арсов/МД

Г 1
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78-1354-13 Посещение на 
министрите на външната търго^ 
вия на страните-членки на 
СИВ в Дома на хумора и сати
рата Кр.Арсов/МД

78-1355-1,2 Министрите на външната търгЬвия на стра
ните-членки на СИВ разглеждат Дома на хумора и сати
рата в Габрово Кр.Арсов/МД

/*

У

/

/

78-1355-5 Министрите в 
Дома на хумора и сатирата 
Габрово Кр.Арсов/МД

■

78-1355-12,13 Министрите на външната търговия на стра 
ните-членки на СИВ в Габрово - разглеждане Му зря 
"Етъра” Кр.Арсов/МД

*

I

/

4
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

/ г ■>' 
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}/
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■■■ г .
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ВСИЧКИ ПрЯВМ 1Н1 :>■

за изобретенията на страните.
Н.Хлебарова/МД

78-1169-1,2,3 Заседание на работната група по Типов закон 
членки на СИВ

78-1169-4,5 Заседание на работната група ро Типов 
кон за изобретенията на страните,членки на СИВ

Н. Хлебарова/МД
за- 78-1169-6 Отляво - Матвеев -

представител на СССР и Бернадски 
представител от Полша по време
на заседанието н.Хлебарова/МД

78-1351-1 Посрещане на министрите на 
външната търговия на страните членки 
СИВ пред Дома на хумора и сатирата - 
Габрово Кр.Арсов/МД

на
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78-1351-8,9,10 Посрещане на министрите на външната търговия на страните-членки 
на СИВ пред Дома на хумора и сатирата Кр.Арсов/МД

78-1352-3,4,6 Посещение на министрите на външната търговия на страните,»членки 
на СИВ е  Габрово и паметника "Шипка" Кр.Ар,сов/МД

I

"4%

л

?8 1352—8,9 Посещение на министрите на външната търго 
вия на страните-членки на СИВ на паметника "Шипка"

Кр.Арсов/МД
78-1353-3 Посещение на 
министрите на външната 
търговия на страните-член
ки на СИВ в Музея "Етър"

Кр.Арсов/МД

*



СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ Ц К И Т Р А А Ф
Т*. ГппИ)
I

ВС 1/
7 7/

Съвещание на министрите на външната търговия на СИВ
78-754-2 Х.Зьоле - министър 78-754-3 Х.Амадо Блаико 
на външната търговия на ГДР първи зам.м-р на външна

та търговия на Куба
Кр.Арсов/МД

78-754-4 Е.Очкр - м-р на 
външната търговия на МНР

Кр.Арсоз/МД

 ̂ш .

78-754-5 В.Гзязда - зам.м-р 
на външ.търговия на ЩГР

Кр.Арсов/КД

78-754-6 Д.Бежан - м-р на 78-754-7 Н.С.Патоличев - 
външната търговия на Румъ- м-р на външната търговия 
ння Кр.Арсов/МД на Югославяя Кр-Ар с о в/мд

Й 7- Х & . г?

78-754-8 А.Барчак-- м- 
търговия на ЧССР

р на външната
Кр.Арсов/МД
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73-612-1,2,4 Моменти от"пленарното заседание на министрите от СИВ,състояло се на 
31 март 1978 година » една от заседателните зали на дом № 2 - резиденция "Бояна"

Е.Богое»/МД

1

78-812-5,7,8 Моменти от пленарното заседание на министрите от СИВ
Е.Богое*/МД

78-822-2,3,5 Подписване протокол 
по вътрешните работи на СИВ а завършилата работа на 51—та сесия, на комисията

Н.Хлебаро*а/МД
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

и

*и,ои ,
итет за печата 

Д О  4&*ългаппк^ е -• оафия ^

П Ъ П ~ 4

> вл 87-30-0/
всички пиава запазьп»

-V

78-751-3 Заседанле на минстркте на външната 
търговия на страните членки на СИВ

Кр.Арсоз/МД

77-3212-8,11 Моменти от срещата в Министерски съвет на 78-751-2 Заседание на министрите 
ано Долов и Н.В.Фадеев !Е.Богоев/МД на вънщната търговия ка странитеи« Кр.Арсоз/ГЛ

тт

77-3212-2 Зам.пред.на МС Тано 
Цолов и секретарят на СИВ Н.В.

77-3212-4,5 Моменти от срещата в

Фадеев Е.Богоев/МД

Министерския съвет 
Е.Богоев/МД

ТУ-* О г*.щ



ЙК

73-751-5 6 8 Заседание на минстрите на външната търговия на страните членки на СИВ
Кр.Попов/МД

78-751-12 Заседание на министрите 78-752-1 Съвещание на 78-752-2 Делегацията на 
на външната търговия на странете миншсюриее на-външ. Чехословакия
членки на СИВ ~ .„„„а,, търговия от СИВ - деле- Кр.Арсов/МДКр-Арсок/Ь); га5ията на Югославвя

Кр.Арсов/МД

V-
78-752-3 Делегацията на СИВ 78-752-4 Делегацията на 78-752-5 Делегацията на

Кр.Арсов/МД СССР Кр.Арсов/МД Румъния Кр.Арсов/МД

I
*

ф

±%.. Щ- ЙЩ

Ф



76-762-7 Част от 
делегатите на съвещани-
вто Кр.Арсов/КД

78-752-6 Съвещание на министри 
те на външ.търговия атзСИВ - 
делегацията на Полша

Кр.Ар с о в/МД

78-752-9 Делегацията на
Кр.Арсов

78-758—12 Делегацията на БългарияКр.АрсоЕ/МД

алб.48-12

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

д о
И гг9Тш - Г

I I ' " '  ЮТ О
^  .V . .. / /гнапшрв“ 2

»п ,. Н7-30-07
всички ШИ
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73-753-1 Съвещание на министри- 78-753-2 Делегацията от 78-753-4 Част от присъства
те на външната търговия от СИВ - Корея гг АбсЪв/МИ ва-Щите на съвещанието
делегацията от Виетнам' 1 ЬСр. Ареов/КД
■ ’' Кр'.Арсов/МД

78-753-5,7 Част от присъствувящите на съвещанието 78-753-9 В.Г.Мойсенко - зав.отв.ел 
на министрите на външната търговия от СИВ "Външна търговия" на СИВ

Кр.Ар с о в/МД Кр.Ар с о в/ВД

на ^ ™ ! 1 Н,С:Па1°ЛИЧев " м" р ?8-^53-12 Христо Христов на външната тйрговия на СССР м-р на външната търговия
. Асов/кД на НРБ Кр.Арсов/МД

78-754-1 И.Тордам - зам. 
м-р на външната търговия
на УНР Кр.Арсо в/МД

*

* *
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

’01 ; Г1

* на> 
0-0

'Л Зп/1/

77-1100-7-Делегатите на посе- 77-1101-3-Преде. на ОНС ?7-1101-3-Пс време на съвеща 
щение е курорта "Албена". гр.Толбухпн-Констадин Ста- нието. /Кр.Арсов/ЛА

/Кр.Арсоа/ЛА нер ,даде обяд на участници
те з съвещанието. - -

/Кр.Арсоа/ЛА

77-1102-2,З-Делегати те на•съвещанието разглеждат нос 77-1102-8-Делегаци по ареме 
К лиакра. /Кр.Арсоа/ЛА * на съвещанието./Кр.Арсов/ЛА
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МГ

77-1103-8-По време на заседа- 77-11С4-2,З-Подписаане на Споразумение за сътрудни-
н;;ята п »  Барна. /Кр.Арсо*/ЛА честзо с М-вото на труда на СРР. /Кр-.Арсос/ЛА ̂ ^  *

\

ШЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОвЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕЖМХ ОРГАНОВ 

ПО труду СТРАН-Ч .  юв сзв

кг# _ ^

77-1104-7-?азксквания по вре
ме на заседанията.

/Кр.Арсо»/ЛА
77-1105-1-Подпис1ане 77-1105-4-Др.Чауше» и др.с 
Споразумение за сътрудни-делегацичта на Ангола, 
честао с Държавния коми- /Кр.Арсов/ЛА
тет по труда на ЖР.

/Кр.Арсов/ЛА
А

Щ
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

К«мйт«т яа
Д О  г клгв|Г>с;Кг'

'

I

ул.„Гроъ *
тел. 87 -. 

всичми ПРЯВМ 3/ »Г.1 ' V“

/

*

Уд

76-3985-1,4 Моменти от заседанието на комисията на 77-3935-8 Емил Александров -
СИВ по здравеопазването - Ки..-/М]1 началник отдел "Културни връзкиЕ.Киров/МД с чухбина„ при ш к  оТКрива аме ри-

ч канската изложба на ул."Шипка" б
Е.Киров/МД

77-2933-1-0т 2 до 10 юни 1877г в Будапеща 
бе проведена 32 сесия на постоянната коми
сия на СИВ.Преде.на Държавната комисия на 
СССР за ядрена енергия Андраник Петресиантс.

' /репр./ЛА
77-2933-21-0т 1972гнасам ЧССР отдлйи 
320 милиона крони за контейнерен тран
спорт. Само двама души са необходими за 
да осигурят транспортиране на стоки-опе
раторът на крак и операторът на склад.

/реир./ЛА

*•

»'■
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VI координационно 
77-3103-5-Делегацията на ГДР. 77

и ^ о  Г\ЧГ1Л_ а / .Т Т  Д

л.;- вещани е 
•3̂  03-б-Полската делегация 

_______/Р .М арукян ,*

■
77-3103-7-Съветската делега- 
ция. /Р.Марукян/ДА з? * ̂

77-3210-1,8-Станко Тодоров прие министрите на вътрешната 
търговия на страните-членки на СИВ. /Н.Хлебарова/ЛА

77-32Ц-10-Станко Тодоров прие 
министрите на вътрешната търго
вия на страните-чденки на СИВ./#* ^---- —. / II ж

77-2933-25-Електронно-изчислителна- 
та машина "Еиад-32"принздлеки към семейството на ЕИМ.На саимката е по казана такава ЕИМ,монтирана в уни
верситета в Торун за научни цели.

/репр./ЛА_

77-3103- !-П.Пенков-предс.на Българ
ската т;ь/гозско-промислена палата'ст 
крива Международното съвещание.

/Р.Марукян/ЛА

л
/
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

Я7-1106-1/2,З-Моменти от заключителното пЬдпмсваяе ни Протокола на IX заседание 
на ръководителите по труда на страните-членки на СИВ. /Кр.Ароов/ЛА

%

*

У^-^Юб-^-Момент от заключител
ното позлъскане пп Протокола.

/Кр.Арсов/ЛА

77-1107-1,З-Заключителна -г 'едание на ръководи 
л.:те по труда на страните членки на СИВ.

/Кр.Арсов/ЛА

V * '  / / Г ! У  У 'I77-1107-4-Заключитслно заседание на 
ръководителите по труда на страните 
членки на СИВ. /Кр.Арсов/ЛА

I
%

те
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' П  Ж

\/
'__иа ,-к^пчочитгли-77-1108-8-По. време на зяклгс-

2.' СИВ./Кр.Арсо./ЛА — -

V . /// -
1 г  '  I ( ° 6

ч У

77-1108-9-Заключително засеел- 
ние на ръководителите по трупа 
на страните членки ка С̂ИБ.

/Кр.Арсов/ЛА

77-1109-1,4*-По време на приема даден от др.Чаушев 
прп закриване на бъзещанието на ръководителите по 
тру^а на страните-членки на СИВ. /Кр.Арсов/ЛА

ч

П - 4 Ю 9

/ИР .!*>ГО/

(У

77-1109-5,8,П-По време на приема даден от др.Чаушеи при закриване на Съвещание
то на ръководителите по труда на страните-членки на СИВ. /Кр.Арсов/ЛА

0

\



СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

ТУ- (■ %

■ г

77-1095-2,З-Емзлични делегации по време на 1Х-то засе-77-1096-7-Кирил Заревт
дание на ръководителите по труда на страките-иденки 
на СИВ. /Кр.Арсов/ЛА

на МС ̂ се изказва пред 
то. /Кр.Арсов/ЛА

зам.преде 
заседа ние

/

►
77-1096-9-Част от българска
та делегация./Кр.Арсов/ЛА

77-1097-1,4-Разговорл във фоайето по време на почивките.
/Кр., Арсов/ЛА

*

*

77-1097-7-Аазгоюри във фоайето 
по време нг почивките./Кр.Арсов/ЛА

/

/

*

/



48-12

7 7 -1 0 9 8-1 ,5-Кирил Зарев с ръководителите на делегации
те. /Кр.Арсов/ЛА

77-1099-3-Делегатите на. съве
щанието разглеждат нос Холиакра .

/Кр.лрсов/ЛА

•4

1  '

У

77-1099-",9-Делегатите на съвещанието р&зглеасд&т нос 77-ЦОО-1-Делегатите на посе- 
Калиакра. /Кр.Ареоа/ЛА щение * курорта "Албена".

/Кр.Арсо»/ЛА

, УУ-^оо

■ ь?»• /
1/

V \&М .

7 м^^-^^-Делчгатите
на • /Ер.Арсов/ЛА

на посещение в чурорта " Албе
\
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАШ О110ПОЩ

• ед

Д<* Л .
9

I
> Г <

•0-07

I

76-3244-3,9-Заседанье на постоянна работна група на 77—3958—^—Станко Тодоров прие 
СИВ по атерналко-техническо снабдяване. министрите на здравеопазването

/Р.Сотирова/ЛА на соц.страни. /Н.Хлебарова/ЛА% *

т .
19 '

у

76-3958-8,9-Стгг,чо Тодоров прие министрите на здравео
пазването на соц.страни. /Н.Хлебарова/ЛА

* а ?

77-1093-1-Делегатите на IX 
заседание на ръководителите пс 
труда на страните-членки я- 'ТВ 
пред Спортната зала във

/Кр.Арсов/ЛА

4

7 ?  Щ

77-1093-5-Делегатите на съвещанието 
пред Спортната зала във Варна.

/Кр.Арсов/ЛА

-~»Ш ..

*



48-12

77-1093-6,7, 1 1-Двлегатитв на
във Варна. /Кр.Арсов/ЛА

съвещанието полагат венци пред паметника на Пантеона
/

к

77-1094-7,9-Нмбле. а на заседанието./Кр.Арсов/ЛА
✓

77-1095-1-Го *ори др.Чаушев-предс. 
на Комитета по • тру да ./'Ер.лрсов/ЛА

77-Ю95-5,6,7-Моменти от заседанието по
-- •

труда на страните чле кк на СИВ.
/Кр.Арсов/ЛА

#

✓



СЪЬШ ЗЛИКРНйСЛЧЙОКА ВЗАИМОПОМОЩ

Т,

/ -

# Г
4̂-4.

61
Г\

4, . ♦ л

С̂НЧ‘ И ПР;шл ЗД.1ЯЗЕЕНИ

I

и - и 2 Ь

2Л Г

75-3226-2-Г1роф.:'ихаил Гаври-76-3226-3-Проф.д-р Димитър 
лович-чл.на кореспондент от Еленков от България.
СССР. /Р.Сотирова/ЛА - ,/Р.Сотирова/ДА

76-3226-5-Пленарав съвеща
ние на СИВ в гр.Варна-Злат- 
ни пясъци. /Р.Сотирова/ЛА

76-3226-6-Пленарно съвещание 
на СИВ вгр.Варна—Златни пясъ 
ци. /Р.Сотирова/ЛА

76-3226-7-Директорът на -76-3226-8-оам.пннистър на 
•института по консервна земеделието и хранителната 
промииленост-^орис Йихов.промишленост .Марков.

/Р.Сотирова/ЛА /Р.Сотирова/ЛА

7о-о22.6-9-1 ен.директор на Булгапплод- 
Румен Бояджиев. /Р.Сотирова/ЛА*

9
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76-3226-11,13-Четвърта международна среща на консер- 
зоп,оизводителите. /Р.Сотирова/ЛА

76-3300-1-^зм.преде.на Гин. 
съвет прие ръководителите на 
делегациите,които участват в 
заседанието на работната група 
на СИВ по атериалното снсб.дя- 
-взне. /Е. Любомиро в/ЛА

76-3345-2,5,11-Др. Станко Тодоров-предс.на ]-!ин. съвет прие министрите на финан
сите на страните членки на СИВ. /Н.Хлебарова/ЛА

76-3014-4,Ю-Ст.Тодоров прие министрите на правосъдието 
на страните членки на СИВ,водени от Светла Даскалова— 
мин.на правосъдието на НРБ. /Т.Симеонов/ЛА

. "Ой



ДИРГКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ №  2 Тел. 87 64-91, 87 30 07

а л б .48-12

75-2806-5,8,10-Пленарно заседание на XVII сесия на Междуправителствената 
българо-съветска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество,

/Н.Хлебарова/ТК

-  ___ ______________________

75-2806-12-Пленарно заседание
на XVII сесия на Междуправител
стаената българо-съветска коми>
сия за иконом.в научно-техническо сътрудничество.

/Н.Хлебарова/ТК

75-2807-2,7-Моменти от XVII сесия на Междуправител
ствената българо-съветска комисия за икономическо и 
научно техническо сътрудничество.

/Н.Хлебарова/ТК

/

75-2807-9,10-Моменти от 
XVII сесия на Между
правителствената българо* 
съветска комисия за ико
номическо и научно-тех. 
сътрудничество.

/Н.Хлебарова/ТК

*



Ач
Х

75-2958-1-29-та сесия на СИВ в 
Будапеща-26.VI.1975 г.
А.Н.Косигин - член на ПБ Щк Цф 
на КПСС и преде, на Съвета на 
м-рите на СССР говори на сесията. 
/сн.Ф.Виговски/ репр.,ИК

75-2807-13-Заседание на 
XVII сесия на Междуправител- 
стевната българо-съветска 
комисия за икономическо и 
научно-тех.сътрудничество.

/Н.Хдебарова/ТК

I ) 1 
алб.48-12

\

%

29-та сесия на Съвета за икономическа 
75-2958-2-Джорджи Лазар,ун
гарски м-р преде, говори при 
закриването на сесията.
/Геза Себеледи/,репр.,ИК

взаимопомощ в Будапеща-26.VI.1975
75-2958-3-Станко Тодоров - преде^ 
на МС на НРБ подписва документите 
след сесията.
/си.Ференц Виговски/ репр.,ИК

I

$

. Р> /

Ч

в



алб. 48 -  12 ДЦРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯIIА
ЦЕНТРАЛНОТО

ул. „Гр. Ишатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87 80 07
СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

/
I «

ХХХХ1У заседание на Постоянната комисия на СИВ по въгледобива-София. 
74-5464-11-М.Даков - 74-5465-1-Проф.Мако Да- 74-5465-2-Провекдане на
зам.преде, на МС привет- ков - зам.преде, на МС заседанието,
ствува гостите. приветотвува участници- /Огн.Юокеселиев/ИК
/Огн.Юскеселиев/ИК те в заседанието.

/Огн.Юскесели

въгледобива./Огн.Юскеселиев/ИК 
74-5466-11-Провеидане на 
заседанието.

ХХХХ1У заседание на Постоянната комисия на СИВ п 
74-5465-4-Провекдане на 74-5466-б-ПрофеМ.Даков
заседанието. разговаря с м-ра на ка

меновъглената проминле- 
ноот на ПНР Колпитски и 
м-ра на каменовъглената 

Ш Ш  проминленост /СССР/ Б.
В а Ш  Братченко. /

74-5467-1-Б.Ф.Братченко - м-р на камевовъгле 
ната проминленост на СССР и П.Данаилов - м-р 
на енергетиката^ /НРБ/ на ХХХХ1У заседание на 
Постоянната комисия на СИВ по каменовъглена
та проминленост. /Огн.Юскеоелнев/ИК

У

ь

\



по каменовъглената промин-
74-5565-6-Прием? даден в чест 
на делегатите на СИВ.

леност. /Огн.Ссхеселяев/ИК
74-5479-2-М-рът на каменр- 74-5565-11-Участнм 
въглената проминленост на ди в заседанието. 
СССР Б.Братченко връчва каг- 
рата на П.Дананлов-м-р на

иреща на ръкоаодитасПт
75-459-3-Курт Фогел-ГДР 
в Збнгнев Твмпски-Полна 

/Р.Марукян/ТК

журналистическите съюзи о* страните членки на СИВ. 
75-459-8-Журналистн, 75-459-9-От ляво на дясно 
присъствуващи на Крум Васидев-НРБ,Михаил
срещата. /Р.Л^арукян/ТК Зимянин и Георги Боков,

по време на срещата.
/Р.Марукяи/ТК

* •
•  • -  ♦  -  •  «

алб. 48 -  12
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМ0П0ЮЩ

ъ л

5 'ЧМ50

XXVIII юбилейна сесия на 
74-2846-5-Маня Мънеску- 
премиер м-р на СР Румъ
ния . придружен от П.Ку- 
бадински-зам.преде. на 
Мин.съвет и член на По
литбюро на ЦК на БКП 
разглежда Художествена
та галерия-София.

СИВ-София.
74-2850-2-А.Н.Косигин - 
преде, на Съвета на м-ри 
те на СССР и член на По
литбюро на ЦК на КПСС и 
Лубомир Щроугал - преде, 
на правителството на Че
хословакия, по време на 
разходката им в Парка на 
свободата - София.

/Огн.Юскесйлиев/ИК 
74-2850-8-А.Н.Косигин - 
преде, на Съвета на м-ркте 
на СССР и член на Политбю
ро на ЦК на КПСС и Т.Живков- 
председател на Държавния съ
вет и I секретар на Подитбю- 
ро на ЦК на БКП по време на 
заключителната сесия в хотел 
"София”.

XXVIII юбилейна сесия на СИВ-София. /Огн.Юскес&лиев/ИК
74-2841-3,8-Съветската делегация посещава Институ- 74-2790-1-Йзказване ка 
та по металолеене - София. Пьотр Ярошевич - преде.

на Мин.съвет на НР Полша.



<л)\Ь< ч у , *  и
алб. 48 - 12

юбилейна сесия на 
?4-2790-3-Изказване на 
Пьотр Ярошевич - преде, 
на Мин.съвет на НР Пол-

СИВ-София.
74-2790-7,11-Изказване на Маня Мънеску - премиер 
министър на СР Румъния.

ша.

74-5562-5-Среща на м-ра 
Петър Данаилов с министъра 
на каменовъглената про
мишленост на Полша , 
Кулпунски. /О.Юскеселиев/'

74-5543-1,8-Заключително заседание на Постоянната 
комисия на СИВ по каменовъглената промишленост.

/О.Юскеселиев/ТК

74-5542-4-Кинистърът Петър Данаилов в разговор о ни каменовъглената промишленост на 
Полша -Кулпунски.

/О.ЮскеселиеЕ/ТК

74-5365-1,5-Съвещание на ръководителите на външно
търговските организации,занимаващи се с внос-износ
на електронно-изчислителната техника на страните 
членки на СИВ. /В.Кванова/ТК

- А*



а л б .48-12 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87 30 07

74_2778-2,3-Награхдазане на Дкемад Биедия-^дек на 
Председателството аа ЦК на Съюза на Югославските 
комунисти и председател ка Съюзния изпълнителен 
съвет, Дкемад Биедич- награден от др.Фадеев -секрета: 
на СКВ. /М.Зелаибва/ТК

74-2775-8,13-Посрещането на делегатите на ПНР 
на аерогара София за XXVIII юбилейна сесия на 
СИВ. /Н.Хлебарова/ТК

'4-2777-4-Др. Станко 
•Одоров посреща делегацията 
1а Югославия за юбилейната 
хсия на СИВ. /М.Ведк,но.ва/ТК

74-2777-8,11-Разгозори аа др.Станко Тодоров 
с Югославската дедсгация/пристигнала за 
юбилейната сесия н?. СИВ» /М.Велинова/ТК

74-2778г1-Югославската
делегация по време на 
юбилейната сесия на СИВ. 

/М.Велинова/ТК

аа74-2777-1-Посрещане на 
делегация на Югославия 
юбилейната сесия на СИВ. 

/М.Велиноза/ТК



/ ' *

74-277е-6-Д*сбм«* Биедич- 7 4 -3 5 2 0 -2 ,8-Далекопроводът "Дружба»./Р.Марукян/ИК
г.леа на Председателството - . ч
е& ЦК ка Съюза на Югослав
ските ксму*иксти и председ. 
яа СъюЛня изпълнителен 
съвет, награден от др.Садеев, 
секретар на СИВ./К.Вехинова/ТК

74-3520-12-Далекопрово- 
дът "Дружба".

/Р.Марукян/ИК

\ IОтговорни служители на ЗИВ посещават Тано Цоло* 
I зам.председател на Ни.I.съвет. /Р.Карукян/ИК
74-448б-2-По време на 
срещата.

. 4 - 4 4 ^ 6 - зам.председ на Мин.съвет Т.Цолов
награждава Александър 
Задемидко.

4

%

м 14

Отговорни **•» ЛТ/та пллоитопз^
I за^.председател на 'инистерския съвет./Р. Ма рукян/:гк 
74-4486-8-Т.Цолов - I зам. 74-4486-11-Присъствува- 
председ. из Мин.съвет кег— тц на срещата* раждава Борис Чеоноусов.



алб. 4 8 - 2 - 6
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87 60 07

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, СЕСИИ 
XXVIII юбилейна сесия на СИВ /18-23.VI.1974 г./

74-2808-7-Съветската де
легация по време на юби
лейното заседание. 
/Огн.Юскесилиев/ЙК

на юбилейното заседание. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

$

/

74-2844-12-Ал.Косигин - 74-2845-1-Делегацията
председ. на Съвета на ми- на Куба.
нистрите на СССР и Лубо- /Огн.Юскесилиев/ИК
мир Щроугал - председ.на 
правителството на Чехосло
вакия. /Огн.Юске си лиев/ик

1

________ _

74-2845-2-Делегацията на 
Монголската народна репуб
лика. /Огн.Юскесилиев/ИК

74-2845-3-Делегацията на Полша
/Огн.Юскесилиев/ИК

V/

%

/



• • алб. 4 8 - 2 - 6
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74-2845-7,9—Съветската.делегация./Огн.Юскесилиев/ИК
74-2845-И-Де легацията
Чехословакия.
/Огн.Юскесилиев/ИК

на

74—2845-12-Делегацията на
Югославия.
/Огн.Юскесилиев/йК

74-2847-1,6-По време на юбилейното заседание
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2847-10-По време на 
юбилейното заседание.
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2848-1-Ал.Косигин - 
председ. на министрите
на СССР разговаря с Лу- 
бомир Щроугал - председ. 
на правителството на Че
хословакия.
/Огн.Юскесилиев/ИК



алб* 48 -  2 -  б
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

11ЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Итатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87-3007

XXVIII МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, СЕСИИ 
XXVIII юбилейна сесия на СИВ

V

74-2782-3-Др.Т.Живков 
приветствува присъствува- 
шите сесията.
/Огн.Юскесилиев/ИК I

74-2783-5-Президиумът. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2784-10-Присъствува 
и на сесията. 
Огн.Юскесилиев/ИК

74-2785-8-Др* Т•Живков
приветствува присъст- 
вуващите на сесията* 
/Огн.Юскесилиев/ИК

П

74—2784-5—Присъствуващи 
на сесията* 
/Огн*Юскесилиев/ИК

74-2787-2-Президиумът на 
сесията*
/Огн.Юскеселиев/ИК

74-2787-З-Президиумът на сесията.
/Огн.Юскесилиев/ИК



алб. 4 8 - 2 - 6 -
ф

V &

74-2787-6, Ю-Алексей Косигин на Политбю
ро на ЦК на КПСС и председателска министрите на
СССР приветствува присъствуващите на сесията.
. >  * /Огн.Юскесилиев/ИК

74-2788-7-Зам.предСед.
на Кин.съвет на революц. 
правителство на Куба 
Карлос Рафаел Радригес
говори по време на сесия
та. /Огн.Юскесилиев/иК

74-2788-4-Председателят 
на Мин.съвет на ГДР Хорст 
Зиндерман говори по' време 
на сесията. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2788-10-Председ. на 
Кин.съвет на Монголска-

Ф ‘ •*

та народна република 
Яамбин Батмунх говори по
време на сесията. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2789-1-Присъствуващи 
на сесията. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

*

4—2 789—5—При съствувап
на сесията. 
/Згн.Юскесилиев/ИК

74-2790-1_Изказване на
председателя на Мин. 
съвет на Полша Пьотр 
Ярошевич.
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2790-3-Изказване на Каня
Мънеску - премиер председ.
на СР РумЪния.
/Огн.Юскесилиев/ИК



74-2845-3-Подписване на 
протокола от делегацията 
на Полша.
/Огн.Юскес&лиев/ИК

-
74-2845-7,9-Подписване на протокола от 
на СССР. /Огн.ЮскесйЛиев/ИК

делегацията

74-2845-11-Подписване на протокола от деле
гацията на Чехословакия. /Огн.Юскес#лиев/КК

г г I

алб. 48 -  12
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-60 07

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ
XXVIII юбилейна сесия на СИВ /18.VI.-23.VI.1974 г./

Подписване на протоко 
74-2844-12-А.Н.Косигин- 74-2845-1-Делегацията
пседсед. на Съвета на м-ри- на Куба. 
те на СССР и Лубомир Щроу- /Огн.ЮскесЙлиев/ИК/ 
гал - преде, на правителст
вото на Чехословакия - след 
заседание на сесията.
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2845-2-Делегацията 
на Монголската народна 
република. 
/Огн.Юскесйлиев/ИК



74-2845-12-Подписване на
протокола от делегацията 
на СФР Югославия. 
/Огн.Юскеселиев/ИК

•  ’ 9

74-2847-6-Подписване на 
декларацията от делега
цията на СССР. 
/0гн'Юскес8лиев/ИК

74-2847-1-Подписване 
на протокола от делега
цията на НР България.
/Огн.Юскес<глиев/ИК

/

74-2847-10-Подписване на 74-2848-1-А.Н.Косигин-. 74-2848-9-А.Н.Косигин - преде
декларацията от делега- преде, на Съвета на м-ри- на Съвета на м-рите на СССР
цията на Чехословакия. те на СССР и член на По- и член на Политбюро на ЦК
/Огн.Юскесилиев/ИК литбюро на ЦК на КПСС на КПСС и Лубомир Щроугал -

разговаря с Лубомир Щроу- преде, на правителството
гал - преде.на правителст-на Чехословакия по време на 
вото на Чехословакия. разходката им в Парка на
/Огн.Юскес^лиев/ИК свободата, София.

— ----------------- --- _ "*--- ------------------/Огн.Юскесвлиев/ИК

■

I

«заключителна сесия на СИВ. 
74-2849-6-Изказване яа
Станко Тодоров-преде.на
Мин.съвет и член на Полит
бюро на ЦК на БКП.

/Огн.ЮскесЙлиев/ИК 
74—2849-8—Българската
делегация.

1

/



А *
алб. 48 -  12

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр, Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОЮЩ 
XXVIII юбилейна сесия на СИВ - София

Ш Щ

4,1

74-2814-9-Среща на Т.Живков - преде, на Държ.съвет 
и I секретар на Политбюро на ЦК на БКП и Станко 
Тодоров - преде, на Мин.съвет и член на Политбюро 
на ЦК на БКП с ръководителите на делегации.

/Огн.Юскесвлиев/ИК

74-2807-5,8-По време на юбилейното заседание
/Огн.Юскесйлиев/ИК

74-2808-4-По време на
заседанието. 
/Огн.Юскесвлиев/ИК

74-2808-7-Съветската де
легация.
/Огн.Юскесилиев/ИК

т ч - ш - 9

74-2814-1-А.Н.Косигин-предс. 
на Съвета на м-рите на СССР 
и член на Политбюро на ЦК 
на КПСС и Т.Жизков-предс.на 
Държ.съвет и I секретар на 
Политбюро на ЦК на БКП преди 
официалната среща на ръково
дителите на делегации. 
/Огн.Юскес#лиев/ИК

т гб о  % ,

74-2808-З-По време на за
седанието.
/Огн.Юскесйлиев/ИК
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74-2815-1 7*-Среща на Т.Живков - преде, на Държ. 
съвет и I секретар на Политбюро- на ЦК на БКП с
ръководителите на делегации./Огн.Юскесйлиев/ЛК

74-2816-2-Владимир Базовс- 
ки - посланик на СССР у нас, 
м-р Дим.Жулев-извънреден и 
пълномощен посланик в СССР 
и Мих.Худик - посланик на 
ЧССР у нас разговарят по 
време на приема по случай 
сесията./Огн.Юскесйлиев/ИК

Тържествен прием по случай юбилейната сесия 
74-2816-3,5-Председателят,на Държ.съвет и I 
ретар на Политбюро на ЦК на БКП Т.Живков по 
ме на приема.

/Огн.Юскес&яиев/ИК 
сек-л 74-2816-7-Т.Живков-предс. 
вре- на Държ.съвет и I секре

тар на Политбюро на ЦК 
на БКП приветств.ува гостите.

74-2844-5-Заседание 
на сеоията.
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2816-9-Т.Живков-пред
на Държ.съвет и I секре 
тар на Политбюро на ЦК 
на БКП приветствува ръ
ководителите на делега
ции по време на приема. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

I
ч  ̂, <

74-2844-7-Председателят на 
Мин.съвет на Унгария Йеньо 
Фок говори по време на за
седанието на сесията. 
/Огн.Юскесилиев/ИК



Тел. 87-64-91, 87-30 07

СЪВЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЗАИМОПОМОЩ

XXVIII юбилейна сесия на СИВ /18-21.VI.1974 г./

Ъ - 2 П
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74-2784-5,10-Присъствуващи на сесията.
./Огн.Юскесилиев/ИК

7

74-2785-8-Т.Живков - пред
седател на Държ.съвет и I 
еекретар на Политбюро на 
ЦК на БКП приветствува при 
съствуващите на сесията. 
/Огн. Юскесилиев/ИК^^^^^И

74-2787-2,З-Президиумът на сесията.
/Ог^.Юскесилиев/ИК 74-2787-6-Алексей Косигин -

член на Политбюро на ЦК^да^
КПСС и председател на'г$йнис 
трите на СССР приветствува 
присъствуващите на сесията. 
/Огн.Юскесилией/ИК

74-2787-10-Алексей Косигин - член на Политбюро 
на ЦК на КПСС и председателуйаГ министрите на 
СССР приветствува присъствуващите на' сесията.

/Огн.Юскесилиев/ИК



74-2788-10-Изказване на 
Жамбин Батмунх - пред
седател на Мин«съвет на
Монголската народна ре- 
публика./Огн.Юскесилиев/КК

74-2788-7-Изказване на 
Карлос Рафаел Родригес 
зам.председ. на Мин.съ 
вет на революционното 
поавителство на Куба*

74-2788-4-йзказване на
Хорст Зиндерман - предсе 
датед на Мин.съвет наГИР./Огн.Юскесилиев/йК

гн.Юскесилиев/ИК

74-2789-1,5-Присъствуващи- на сесията.
/Огн.Юскесилиев/ИК 74-2791-1-Щроугал, Лубо- 

мир - председател на пра
вителството на Чехослова
кия говори по време на се 
сията./Огн.Юскесилиев/ИК

74-2791-9-йзказване на
Джемал Биедич - предсе
дател на Съюзния изпъл
нителен съвет на Югосла 
вия./Огн.Яскесилиев/ИК

*' Ус-о-президиумът на сесията.
/Огн.Юскесилиев/ЙК

74-2792-9-Присъствуващи
на сесията.
/Огн.Юекесилиев/йК
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ЦННТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ 
XXVIII юбилейна сесия на СИВ - София

74-2793-4-Презндиумът 
на сесията. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2793-7-Партийният дом4 
в Столицата по време на 
юбилейната сесия. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2794-3-Президиумът на 
сесията.
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2794-8-Станко Тодоров- 74-2797-3,4-А.Н.Косигин - преде.на м-рите на 
преде, на Мин.съвет и член СССР и член на Политбюро на ЦК на КПСС и Станко 
на Политбюро на ЦК на БКП Тодоров - преде, на Мин. съвет и член на Политбю- 
открива сесията. ро на ЦК на БКП с гостуващата у нас съветска де-
/Огн.Юскесилиев/ИК легация във връзка със сесията./Огн.Юскесилиев/йК

/ ' } У г • / ' г
V I /  7  V /  7

74-2797-6,9-А.Н.Косигин - 
преде.кагм-рите на СССР и 
член на Политбюро на ЦК на 
КПСС и Ст.Тодоров - председ. 
на Мин.съвет и член на Полит
бюро на ЦК на БКП,по време на 
гостуването на съветска деле
гация в нашата страна по слу
чай юбилейната сесия. 
/Огн.Юскесилиев/ИК



у
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74-2798-1,7,1 0-Делегациите на сесията 
Г* Димитров* /Огн*Юскесилиев/ИК

полагат венец пред мавзолея на

74-2799-1-А.Н.Косигин- 
предс. на Съвета на м-ри- 
те на СССР и член на По
литбюро на ЦК на КПСС и 
Ст.Тодоров-предс.на Мин. 
съвет и член на Политбю
ро на ЦК на БКП и делега
ти на сесията разглеждат 
забелекителностите на гр. 
София./Огн.Юскесилиев/ИК

С

74-2800-6-П.Таков-зам. 
преде, на Държ.оъвет 
придружава делегати на 
сесията по време на 
разходката им из София. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2800-8-А.Н.Косигин-предс. 
на Съвета на м-рите-СССР и член 
на Политбюро на ЦК на КПСС 
и Ст.Тодоров-предс.,на Мин.съ
вет и член на Политбюро на ЦК 
на БКП и делегати на сесията 
разглеждат забележителности- 
те на гр.София.
/Огн.Юскесилиев/ИК

74-2801-2,3-А.Н.Косигин - преде, на
нистрите на СССР и член на ЦК на КПСС и Станко То-
доров - преде, на Мин.съвет и член на Политбюро
на ЦК на БКП и делегати на сесията разглеждат изложбата СИЬ -София. /Огн.Юскесилиев/ИК

74-2801-б-Делегати на се
сията разглеждат забележи- 
телностите на Столицата* 
/Огн.Юскесилиев/ИК

*

4
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алб. 48 -  1 & ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРА Л Н О Т О

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-10 07

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

Газопроводът С С С Р  - 
73-5154-1-Товарене на 
готовите тръби на тръбо- 
вози. /?.Парушев/ИК

България.
73-5154-3,5-Бригада с 
заваряване на тръби-тройки.

/
ръководител Кало Калов - 

/Р.Парушев/ИК

Газопроводът С С С Р  - България.
73-5154-8,11-Бригада с ръководител Кало Калов - 
заваряване на тръбите-тройки. /Р.Парушев/ИК» * . * • I

73-5154-12-Товарене на 
готовите тръби-тройки на 
тръбовози. /Р.Парушев/ИК

/
I

Газопроводът СССР-България. 
73-5155-1-Товарене на готовите тръби- 
тройки на тръбовози. /р.Парушев/ИК

I
I

$

9

9I I

%
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Газопроводът С С С Р  — България. 
73-5155-5,8,10-Кзолационната колона - бригадир Ганчо Чернев. /Р.Парушев/ИК

72-5013-3-Далекопроводът "Дружба".
/Т. Х.орисян/ИК

У
уу

Газопроводът СССР-НРБ. ✓ 
73-5155-12-Изолационната 
колона - ръководител 
Ганчо Чернев./Р.Парушев/ИК

44
* Емблемата наСИВ. /репр./КИ

А  Г\ с0 *  ' И.

г

|Пам- -Г' е-в.
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74-3194-25-По време на 
сесията на Унг.парламент 
в чест на 25-год.от основаването на СИВ.
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-1-Стандартнп п о л у 
готови елементи в Домостроит. 
комб.№ 4,произведени със 
средства от СССР,Полша и Ун-
гарияурепр.п.щ ереа/сс

74-3213-3-Един от цеховете
на Нац.камгарно предачно-п
качио предприятие в Будапе-
ще >в което се работи съ° от 
ветски машини,тип 22 СТБ.

74-3194-26-Презндиумът на се
сията на Унг.парламент в чест 
на 25-год.от основаването на- 
СИВ.Секретарят на ЦК на УРСП
Кароди Немет откривз сесията.-/«гч-- ГТ лп----— /г\г\

74-3213-2-
Лудвиг монтира елементи на 
автомат.каса РАТУС А/20 в 
унгар.предприятие за произ
водство на канцелар.машини 
в Будапеща.Предпр.ще изнесе 
11.000 машини в Полша,ГДР, 
Румъния,ЧССР,България и др. 
р пря л_974_ х.У_Репс.П.Щерев/СС

74-3213-4- Полски кристал 
на изложба в Будапеща. 
/Репр.П.Дерев/СС

*

%

%



74-3213-5-Откосж на коничнизъбни колела,произведени за 
трансмисии в местното пред
приятие за селиастоп.машннм 
в Дхиор в сътрудничество със 
страните—членки на СИВ. 
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-6-Изт.Унгария,Тючер. 
Депо,склад з̂а дървен материал, най-големият в Центр.Европа.
В него непрекъснато пристига 
дървен материал от СССР и се 
разпределя за всички крайща 
на страните-членки на СИВ. 
/Репр.П.Щерев/СС

*

а

74-3213-7-Съветски комбайн за 
събиране на домати КТ-2,изпол- 
*зуван в Унгария. 
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-8-Събиране на картофи, 
с чехословашки машини в коопе
ративното стопанство^Петьофн", 
окръг Пест,Централна Унгария. 
/Репр.П.Щерев/СС

I

ч

74-3213-9—Жътва в държавното 
стопанство в Агард,окр.Фежер, с комбайн от ГДР.

I
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-10-Строеж на жилищни
сгради за работниците от Атом. •, |централа в Пакс , окр* Толиа , ' ̂ 1;̂ '$]
Тра н сда н у би я  , п о с т р о е н а  в с ъ -
т р у д н и ч е с т в о  с ъ с  СССЛ* Н |

г тч; ? * Л! " в" '■ Ш И

9
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СКСИН НА С И В
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО 
ул. „Гр. Игнатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87-30 07

поор1ща7'1 Й еР; ™ “ “  I°Д° Р° “ 74-2777-в, 11-Рааговори на др.Стакко Тодоров
йгоо.авн» аа" юбвдейната М  « ‘о и Г ^ 8^ ”  д“ ' г?ция пВ»«*»ги»а аа юбиавйнат.сесия не СИВ. **  * сесия иа СИВ. /М.Ведицова/ТК

/М.Велинова/ТК

74-2696-10,11-Посрещането на Николай Фадеев - 
секретар на СИВ, на аерогара София. /Р.Марукян/ТК

74-2777-1-Пос'рещаие на 
делегацията на Югославия 
юбилейната сесия на СИВ. 
к /М.Велинова/ТК -

за*
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XXVIII юбилейна сесия на СИВ.
Р7ЯЙ 3 4-Станко То;оров - председ. на Министерс- 74-2767-2-Станко Тодоров

74-2766-3,4 от е ането ^  Ал.Косигин - член на и Ал.Косигин на аерогара
Политбюоо на ЦК на КПСС и председател на Мин. с ш г  София./Огн.Юскесилиев/ИК
^  на С С С Р  на аерогара София. /Огн.Юскесилиев/ИК

I

V ^

74-2767-6-Ал.Косигин-лоед- 
сед. на мин. сърр.т на СССР 
и Ст.Тодсров-лредсед. на 
Нин. съвет^пуи посрещане 'на
съветска делегация на а }ро- 
гара София./Огн.ЗскесилиевУ-

XXVIII юбилейна сесия ка-СИВ* 
74-2768-7-Йеньо Фох-
председ. на Цкн.съвет
на Унгария при посре- 
ането^му на аерогара
!офу гн.Юскеси,

74-2768-11-Станко Тодо
ров и Иеньо Фок- м-р пр}д—
седател на УНР при посре
щането- на унгарска прави
телствена делегация на 
аерогара София. 
/Огн.Юскесилиев/ИК

V

74-2768-9-Ст.Тодоре в-пред- 
сед. на Мин.съвет и Иеньо 
Фок - председ. на Ьин.съ
вет на Унгария на «ерогара 
София./Огн.Юскесилр ев/ИК

XXVIII юбилейна сесия 74-2782-3-Др.Т.Живков
приветствувя участьу-
в о щ и т е т ; с б и л еИна
/Огн.ЮскесилиОв/ИК

на СИВ. 74-2783-5-Президиумът
сесията.
/Огн.Юскесилиев/ИК

на
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

73-5593-40-СИВ.64-тото 
заседание на Изпълнителния 
комитет на СИВ,Москва , 
септември1973 год.

/репр.П.Щерев/ТК

73-5593-42-СИВ.0т тук могат да 
се провеждат разговори с всички 
столици и градове от страните- 
членки на СЙВ.

/репр.П.Щерев/ТК

ч I
73-5593-41-СИВ.От тук могат 
да се провеждат разговори с 
всички столици и градовете от 
страните-членки на СИВ.

/репр.П.Щерев/ТК

73-5593-43-СИВ.Тъкачната Л. 
Алексиева подготвя основата за 
плетачните,работещи на становете, 
доставени от ГДР в Московската 
ф-ка "Красная заря”.

/репр.П.Щерев/ТК

I.

I У > ]
7 3 -5 5 5 9 “44-СИБ. Плетачната 
А.Шелкова успешно работи нЬ 
плетачните машини от фирмата 
"Текстима”,ГДР,в трикотажната 
фабрика "Красная заря”,Москва.

/репр. П. Щерев/ТК



7'3 -5 5 9 3-4 5-СИВ.Електро- 73-5593-46-СИВ. 0 псмоща на
монтажници от бригадата електронно—изчислителни 
"24 конгрес на КПСС”: от машини се изчислява всичко* 
Свердловския завод за свързано с разпределението
електромедицинска апарату- СТруКТурата на производст- 
ра. /репр.П.^-.ерев/1Л вото на страните-членки на

СИВ. /оепр.П.Щеоев/ТК

73-5593-47-СИВ.Иня. Н. 
Курочкина от лабораторията 
за адсорбции при Инжинерния 
институт работи с апаратура 
за определяне'повърхността 
на катализаторите.

/репр.П.Щерев/ТК

»

\

инс

73-5593-48-СИВ. Площадката 73-5593-49-СИВ. Готовият 
с филтрите на помпената участък -II етап от 
станция на нефтопровода международния газопровод 
”Дружба” в Л^вовска област."Братство”.

/реп р. П. Ще ре в/ТК /ре п р. II. Ще ре в/ТК

74-14-20-СИВ.Ел.-монтьорът 
И.Болшаков монтира презкючващо 
устройство на трифазен тран€ 
^форматор с регулиране под 
налягане в Московския електро- 
завод "В.В.Куйбишев”. Същите 
устройства се доставят от НРБ 
за Румъния и др.

/репр.П.Щерев/ТК
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СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

*

74-1887-1,З-Среща на заместниците на постоянните представители на 
страните участнички в СИВ и ръководители на мисията на ФР Югославия 
с др.Т.Цолов - представител на ЦК на БКП в СИВ и I зам.председател 
на Мин.съвет - правителствената-резиденция гр.Кричим./клон Пловдив/ИК

74-1887-8,10-Среща на заместниците на постоянните представители на стра
ните участнички в СИВ и ръководители на мисията на ФР Югославия 
с др.Т.Цолов - представител на ЦК на БКП в'СИВ и I зам.председател на 
Мин.съвет - правителствената резиденция гр.Кричим. /клон Пловдив/ИК

% /

74-2227-3,4 - Симпозиум 
на страните членки на 
СИВ на тема: "Обучение и 
подготовка на .специалисти 
по стандартизация и качест
во. /Кр.Узунова/ ЕИ

Ц # :



7 4-2 6 9 6-3 ,6 ,7-Посрещането иа Николай Фадеев-секретар на СИВ на аерогара София.
/Р.Марукян/ТК

74-2696-10,11-Посрещането на Николай Фадеев 
секретар на СИВ на аерогара София.

/Р.Парукя н/ТК

7,4~‘̂770-2-Посрещане на
н Г ш в ЧИИ/ ^ ХХУ111 сесияСИВ. /Н=Хлебарова/ТК



У

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ВЗАИМОПОМОЩ ЦЕНТРАЛ-ФОТО 
Ул* „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-3007

7 4-277г?;?,5 Х1:1“!}ОСрещането «а делегацията на република Куба на аерогара София 
сЗ * I - ̂ е. на сее,:;: на ^~В* /Н.Хлебаоова/ТК

\ 1 М

?, П-Посрещането на делегацията на Румъния 
за XXVIII юбилейна сесия на СИБ. '

на/**Р°гара София
/Н.Хлебаро»а/ТК

' Г Я - А М Х

7 ' 1 - Л ? 2 - 2 . у
74-2773-2,5-Посрещането 
на делегациаа на Чехия 
за XXVIII юбилейна сесия 
на СИБ. /Н.Хлебарова/ТК

\

4



ь . г т

V' ■

•

74-2774-4,7,8-Посрещане делегатите на Германската демократична република за 
XXVIII юбилейна сесия на СИВ. /Н.Хлебарова/ТК

*

74-7774-12-Делегатите на
ГД? на аерогара София при 
пристигането им за XXVIII 
юбилейна сесия на СИВ. 

/Н.Хлебаро*а/ТК

74-2775—2,6-Посрещане 
XXVIII сесия на СИВ. делегатите на ПНР за

/Н.Хлебароаа/ТК

74-2774-2-Посрещането на 
делегатите на Германската 
демократична република за XXVIII 
юбилейна сесия на СИВ.

/Н.Хлебарова/ТК

р г

74-2773-7,12-Посрещането на делегацията на 
Чехия на аерогара София за XXVIII юбилейна 
сесия на СИВ. ‘ /Н.Хлебарова/ТК



1̂- •нШ"' -
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алб. 48-12
СЪВЕТ ЗА АК0Й0-1ИЧЕСКА ВЗАИШКЖОЩ

74-196-24-Внструменталният 
завод към заводите "Шкода" в 
Билзен,Западна Бохемия, са 
единствен производител на 
въртящи се центри в ЧССР. 

/репр.П.Церев/ТК

74-196-23-'еханикът Шмид изработва 
обикновени металорежещи фрез-машини за 
цветни метали с диаметър 254 мм. в 
инструменталния завод къа заводите 
"Шкода" в Пилзен, Западна Бохемия.

/репо.П.Щерев/ТК

74-643-36-СйВ.Част ст новия 
термдконстантен цех кьм ..пс
ковския инструментален зазод.

/репр.П.Ъерев/лА

74-645—38—СИВ.В соехоза за отглеждане 
на плодове "^арфино" се монтират парни
ци, зак пени от ГДЕ. /репр.П. :ерев/лА



74-1615-3-Директорът на 
КИЦ на Д#Р Силввстър 
Качковск ̂ (/Х•Румян/ТК

74-1615-8-Еам.дир.кторът 
на Чехословашкия култ. 
център Махал Колцув. 

/Х.Румян/ТК

74-1615-9-Евгений Туганов- 
I секретар на посолството 
на СССР. /Х.РумянДК

74-1615-12-Чаот от при 
съствуваците.

/Х.Румян/ТК

74-2918-32-Автобуеи; произве
дени в заводите "Икарус" за 
етракит«-членки на СИВ.
/Реп_ .П.Щерев/СС

(■ V-

иитйпняннонална вечер .аоеветена на 25 години от създаването на сИБ. 
74—1615-2-Доц.Г•Тодоров 74-1615-3-Президиуиът на 74-1615-5-Днректо
Г Д .  секретар на ОНК (*а ^ “^Т Л ян /Т К  КИЦ ЯБСД открива тържеството. /Х.Румян/1л /

/Х.Румян/ТК */' ^

ГАРуБврН!
Румян/ТК

} -о
алб .48-12

Г  У



алб. 48-12 ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ
ул. „Гр.

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
Игнатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87 30 07

/

N

74-3213-13-Преглед на полски 
комбайни СУПЕР-ВИЗОН в И-та за ' 
изследвания и сел.стоп.машини 
в Гьодьолс ,Центр.Унгария.И--тът 
преглежда всцчки внесени машини/^ 
машинит* за износ. /Репр.П.Щ./,СС

74-3213-14-Мадшни за яйце- 
комбинати , произведени в
предприятие за селскостоп. 
машини в Сомбателн,Зап.Унгария, 
/ Репр.П.Щерев/СС

74-3213-11-Във вагонно-ма- 
шиностроител.заводи в Джи- 
ор,окр.Джиор-Сопрон,Зап. 
Унгария.Заводът изнася про
дукцията си в.СССР,ГДР, 
ЧССР./Репр.П.Щерев/СС

74-3213-12-Машина от ГДР в кам- 
гарното предачно-тъкачно предпр. 
в Кистарша,Централна Унгария. 
/Репр.П.Щерев/СС

1

74-3213-15-Заводите в Двореца към 
Будапещенското предприятие за селсц 
стоп.машини, Йроиз вежда^машините 
КЕРИТОКС по програмата на СИВ в 
сътрудничество с ГДР.

/Репр.П.Щерев/СС



74-3213-16-По линията на 
СИВ в унгар.металообработ
ващо предпр./индустриално/ 
в Дебрецен се произвеждат 
части за трактори,предна
значени за ГДР.
/Репг.. П.Щерев/СС

74-3213-17-Съветски спец. 
подготвят открити ка
миони,тип Урал, за действие. 
По линията на СИВ Унгария 
ще получи от СССР природен 
газ по газопровода"Брат- 
ство" ./Репр.ГГ.Щерев/СС

74-3213-18-Валцовъчният 
цех.на Металургичните за
води в Зекесфехервар,Транс 
данубияу5аводкт§аботят по 
договор със СССР.
/Репр.П.Щерев/СС

*

74-3213-19 ,-20-Строеж на Олефиновите заводи в Ленирварош; суровини за
заводите ще бъдат доставени от СССР. /Репр.П.церев/СС

и  Н  / / |/

у. у

74-3213-21,22 Участъкът с алкалния дестилатор в новите заводи за 
алуминий в Айка,Западна Унгария.Заводите работят в 
сътрудничество по линията на СИВ със СССР.

/Репр.П.Щерев/СС
•!



Ш  Ю -
алб. 48-12

Ш №4/. / / / ' / ,

ДИРГ.КЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАШОПОВр Гр и, №  2 Тел. ет.64.9|_

74-3213-23.Дизелови локомоти
ви за експресни влакове,про
изведени в Унгария.Междукар. 
инвестиционна банка-СИВ е от
пуснала кредит за производство. 
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-25-Заводите ИКАРУС из
насяй годишно голямо количество 
модерни автобуси в страните- 
членки на СИВ.
-/Репр. П.Щерев/СС

74-3213-24-Статор за ел. 
мотор с голяма мощност, 
монтиран и произведен в 
монтажния цех на 'заводите
ГАНЦ з Будапеша. /Ррп п. П .Шрпр.й/ ПС

74-3213-26-В Домостроител
ното предприятие $ 3 в Буда
пеща се използуват съветски
машини.
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-27-Съветски леки авто
мобили "Жигули"/"Лада"/на гарата 
на Будапеща.Съветските автомобили 
се ползуват с голяма популярност 
В Унгария.
/Реп р.П .Ще ре в/С С



4Й-12

74-3213-29у30- Местните подстанции 120 и 220 - 400 киловата
в- Гьоц,окръг Пест ,Централ.Унгария, приема ей. 
ток от СССР и Чехословакия.

/Репр.П.Щерев/СС

г-

74-3213-28-Големи автоклав- 
ни машини в двора на Хим. 
ф-ка към индустриал.предпр. 
за емайл в Будапеща.Авто
клавите са предназначени 
за износ в страните-член
ки на СИВ.

74-3213-31-Големк машини за 
минната промишленост произ
ведени в ГДР се използват 
в откритите рудници за* ка
менни въглища до ТЕЦ”Гага
рин" в Джконджиосвисонта, 
окр.Хевес,Северна Унгария. 
/Репр.П.Щерев/СС

74-3213-32-Изглед на част от 
ф-ката за сярна киселина към 
Хим.заводи Тиса в Солнок,окр. 
Солиок, Центр.Унгария.Заводите 
са оборудвани със съоръжения и 
машини, произведени в Полша. 
/Репр.П.Щерев/СС

/



Ч  <7- 4 ЪI (V1 . Vалб. 48-12
/■Ч

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

74-588-1-Среща на делегатите 01 
У11-то извънредно заседание на 
СвВ с ’1'ано Цолов./Р.Марукян/ЛА

IV- Ш У

74-187-6,12-' оменти от Научно-координационното 
съвещание по линията на СИВ на тема "1-25.2".

/Н.Хлебарова/ТК

74-187-2-Момент1 от 
Научно координационното 
съвещание по линията на 
СИВ на тема "1-25.2".

/Н.Хлебарова/ТК

74-186-3,8-: оменти от научно-координационното 
съвещание по линията на СИВ на тема "1-25.2".

/Н.Хлебарова/ТК

74-588-З-Среща на делегатите от 
УИ-то извънредно заседание на 
СИВ с Тано Цолов./р.Марукян/ЛД ! \

,

/
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(/ ч 'I \
48-12

/ 0

СИВ,прие секретаря не Съвета 
за икном.взаимопомощ Николай

>• Фадеев. /Н .Хлебарова/ТК

4

2 и

74-1139-7-П о времемлсрещата 74-820-6-10-Съвещакие на експертите по разра(^отване 
на секретаря па / . , на прогноза на научни! потенциал по линията ».а СИВ.
взаимопомощ Николай Фадеез / п .^ зу н о  с/
с Тано Ц олов,председ.на 
изпълнителния комитет|на СИВ.

/Н.ХдебароЕа/ТК

74-820-11-Др.Шпигел,предста-т 
вител ч* секретариата на СИВ

/К.Узунова/ТК

74-821-3-5-Др.Шпигел,представител нА секретариата 
на СИВ говори на съвещанието на експертите по 
разработване на прогноза на научния потинпиал по 
линията на СИВ. /К./зунова/ТК

ИЛ*
Р- 
Р-
*

Р-
Р-
Р- 
?!

СИ-)
-•)
-)

'

I

••
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Лжб. 48*12 _ ДИРГКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОГО

ул. „Гр. Игнатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87 30 07

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

о* подписан.» н. спора.У*.™*» п° ̂ Г р ^ / й с 1

73-6235-12-Прнсъствуващнм на подписването на споразумението по метеорохогяя в рамкитена СИВ. /К.Арсов/МК

т —•

73-5520-3-10-Първият зам-првд.на Министерския съвет 
и председател на Изпълнителния комитет . на СИВ Тано 
Цолов прие пребиваващите ■ нашата страна делегации 
за 46-то заседание на Постоянната комисия на СИВ по 
транспорта. /Х.Румян/ЛА

73-5608-2-Делегацията на НРБ по време 
на заседание на XXVI сесия на СИВ,в коя
то участвуват ръководителите на прави
телствата да всички соц.страни вкл. и 
делегацията на СФРЮ, делегация от Куба и 
посланикът на КНДР.в СССР.

. /Репр. П.Щерев/СС



46-12

73-5745-1-Шестдесет и четвър
тото заседание на Изпълнителния 
комитет на СИВ,Москва,IX.1973 г. 
/Репр. П.Щерев/СС

73-5745-9-Москва.В телетипната 
зала на Междунар. инвест.банка, 
създадена от страните-членки 
на СИВ. /Репр.П.Щерев/СС

73-5745-13-Тридееет и третото 
заседание на Постоянната коми
сия на СИВ по външна търговия. 
Москва,1972 година.
/Репр. П.Щерев/СС

73-5745 -21-Станът за горещо 
валцуване в завода "КрасннЙ 
вмборожец" в Ленинград.Заводът 
произвежда полуфабрикати от 
суровини от страните-членки на 
СИВ. /репр.П.Щерев/ТК

74-196-12-Частячеи изглед от 
Хим.заводите е Соколов,Северна 
Бохемия,произвеждащи основните 
продукти за органичната и неорга
ничната хитглг. и много продукти , 
които заемат основно място в 
чехословашката икономика, заводите изработват продукти 
-до програмата за междунар.съ
трудничество на страните-член
ки на СИВ./репр.П.Щерев/СС

74-196-20-Прки Мареи проверява
вакума в дистилацдонната апаратура
за производство на концентриран 80* 
водороден прекис в Хим. заводи в 
Соколов ,Северна Бохемия.

/репр.П.Щерев/ТК
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СЪ&З® ЗА * ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ
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1.

-те^дукароден научен симпозиум но лозаро-винартвс) 
73-4280-2,З-Най-новите високо производителни^ 
грозда-комбайни "Еолгар" ГК-1. /л .Златков/ТН

з Плеван.
'7 3 - 4 2 ь 5-б-Вй,:-.секдунарочн::я еи.мп 
по лозаро-зинарство взеха 
участие делегапий от зсички 
социалистически страни.

/I'.. Златоко^/ТК

и /• .

73-4235-7,8,Ю-Йси^екдународния ск:<шозйум по дозаро-зинарство в Плевен ,
участниците се' запознаха с оабст&та на най—злсоко производителки комбайни~ /Л.Здатков/2К

У
73-4391-1-ГСомбайн за 
прибиране на ранни 
картофи, разработен по
линията на СИВ.

/репр.П.Щерев/ТК

✓



7 4 4491 2 З-Комбайн за поибиране на ранни картофи, 73-5235-2-Б.Исаев,представител 
разработен по линията на*СИВ. /репр.П.Щерев/ТК на СССРЛна_подпиоването^на^спо-

разумение по метеорология в рам' 
улите на СИВ. /К.Арсоз/МК

1яЗ»и35“б,7Д ^ Момвж*,! °* подпжоването иа рамката на СИВ. опоразумаиието по метеорология в
/К.Ароов/МК

73-5235-3,4,5-Момвнти от подпиоването на опоразумевяето по метеорология в рамките иа СИВ. /К.Арсов/МК

*



67-4128-На заседанието на

4-Говори ръковод.на деле
гацията на Монголската 

 ̂ нар.република.

Постоянната комисия- на СНЪ 
/Кирил Свраков/СС
8-Говори ръковод.на деле

гацията на Полша.

*хран.промишленост.
• •

11-Говори ръковод. на 
делегацията на Румъ
ния.

> едунАРОД!. •: о ргл  и зац и и -
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ 

ул. „Гр. Игнатиен“  А* 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА



алО. 48-*/

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ - СИВ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

66/1381-8 - Среща между пред
седателя на Президиума на НС 
Георги Трайков и председателя 
на Международния комитет на 
Червения кръст Самюел Гонар.

/Симеонов/ ЕИ

66/1413 - Среща на делегати от страните членки на СИВ
1 - Министърът на финан
сите на Монголия Содном 
в разговор с завеждащ 
валутно-финансовия отдел 
на СИВ.

7 - Зам. министърът на фи
нансите на ЧССР Дулугуш в 
разговор с зам. министъра 
на финансите Баджаров.

/Симеонов/ ЕИ

I

1

66/1413-9 - Среща на деле
гати от страните,членки на 
СИВ. Делегатът от Унгария. 
Ковач в разговор със зам. 
министъра Баджаров,

/Симеонов/ ЕИ

66/3263-4 - Международно съвеща
ние по изследване на хетерозиса 
на растенията. Фридрих фалбиг 
/ГДР/ и Попова от БАН.

/З и н о в и е !/  31

[у
66/3243-10,11 -  Съвещание в Академията за селско
стопански науки с представители от социалистическите 
страни. Изказва се акад.Христо Даскалов -  председател 
на съвещанието. /Симеонов/ ЕИ



-41 ̂ -Заседание „а П о с , о ™  комисия аа СИВ по” хранителна л е ност.

^ е т Ж вКР'К& °ИВ '^««.г.чИТ , в'/иа СССР и- 8^-4123-2-Говори рък'ог.од 
Т.| I ̂ Ц ? ^е^чвяието. - до легат ия та на г^р

66/3263-6 - Международно 66/3264-2,Ь-Международно съвещание по изследване яа
съвещатие по изследвене хетерозиса по растенията. Делегатите посетиха оран
на хетерозиса на растения- хврийния комбинат край Пазарджик.та. Фридрих Фалбиг /ГДР/ и (Ч ,. , а /Зиновиев /Ш
Попова от БАН. /Зиновиев/ПИ (р\ " * ^ &Т' ̂  ■ '

I

I

алб. 4 8 - и

67-4129-11-Делегацяят* на 
СССР на заседанието на По 
стоянната комисия на СИВ 
по хран.пром./К.Свраков/ СС

67-4130-8-Деловият прези
диум на заседанието на По
стоянната комисия на СИВ 
по хран.пром./К.Свое нов/СС

67-4131-1-Делегацията на 
Чехословакия на заседанието 
на Постояната комисия на СИВ 
по хран.пром./К.Свраксв/,СС



*' - ■ » шШ

Алб. 48-12

ВЪНШНА ПОЛИТИКА - МЕВДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА^
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

\

4

4

I

72-2294-8-В изчислителния център на СИВ - 
Москва.Автор Марк Редкин и Наум Гранов- 
ски. /Р.Марукян/МК

73-136-1-Посещение на делегацията на 
Международния институт по икономичес
ките проблеми на световната социалис
тическа система към ИК на СИВ при др. 
Т.Цолов. /Р.Марукян/МК

• и м м  * ♦ • • • • • • • • •ч + ь М 4 “*4
14+4»*'** <**
,.Ч‘ »м» ..ж 1И> **♦*“»• *4* * '

•уМ1>М4» »*»»♦

73-136-3,6,8-Моменти от посещението на делегацията на Международния институт по 
икономическите проблеми на световната социалистическа система към Изпълнителния
комитет на СИВ при др.Тано Цолов и подписването на официалните документи.

/Р.Марукян/МК

V-/ ̂  . ( ,§ г* г./ Ч._ . • ) "■:■> •" ' '
73-136-11-Момент от посещението на делегацията на 
Международния институт по икономическите проблеми 
на световната социалистическа система към ИК на 
СИВ при др.Тано Цолов. /Р.Марукян/МК
Сх/ У\аЛУ / СЬ'Ал Д»С/4л< / * V >̂ 7

I

«



73-108-3-Момент от подписването на доку
ментите на 34-то заседание на постоянна
та комисия по външна търговия хъм СИВ.

/Репр.П.Щерев/МК

т



алб. 48 -  12
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОГО
ул. „Гр. Игнатиев” № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ - СИВ

71-6273-вв*&-3,5,10-Ръководителите на делегации от соц.страни,участници в 
XXXIV сесия на постоянния комитет по енергетика при СИВ посещават I  атомна 
електроцентрала край Козлодуй. /Л.Златков/ИК

ь
7 1 -6 2 7 3-1 3 ,14,15-Ръководителите на делегации от соц.страни,участници в 
XXXIV сесия на постоянния комитет по енергетика при СИВ посещават I атомна 
електроцентрала край Козлодуй. /Л.Златков/ИК

•• -4699-1,2-Сградата на Съвета за

*|Я V

икономическа взаимопомощ в Москва.
/Репр.М.Кръст е в ич/ГК

■Н
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■

1

>
&21

73-2.11-3,5 - Тано Цолов прие генералния сек1 етар 
на СКВ Фадеев. /Т.Снмвонов/ЕИ

73-2023-1 - XVII редовно 
заседание на постоянната 
работна група по ветеринар
на медицина към Пост.коми
сия на СИВ по селското сто
панство. /Н.Чобанов/Ей

73-2023-2 - XVII редовно 
заседание на постоянната 
работна група по ветери
нарна медицина към Пост. 
комисия на СИВ по селско
то стопанство.

/В.Чобанов/ЕИ

73-2982-2,5- научно коордиционо съвещание по линята на 
С И В .  /Е.Любомиров/ТК

4 У' / т

73-2902-10 -Научйо 
коордиционо съвещание 
п линията но с ;; в.

/Е .Любомк р ов/ТК

73-298/4-1,7- Отдели табла от изложбата на
диаграми за показ на съвощанито по линяуа на СКВ.

/В. Любо ми ров/ 3?К



Алб. 48-12 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

В Ъ Н Ш Н А  П О Л И Т И К А  
С И В  - МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

73-312-15-Изглед от автобусния завод 
"Икарус"в Унгария,за реконструкцията 
на който Международната инвестиционна 
банка е предоставила 13 милиона пре
водни рубли за срок от 9 години.

/Репр.П.Щерев/КК

?3-312-12-Заседание на управителното 
тяло на Международната инвестиционна 
банка. /Репр.П.Щерев/КК

1

\

4

73-312-11-Знамена на осем 
страни се веят пред входа 
на Международната инвестици
онна банка в центъра на 
Москва. /Репр.П.Церев/МК
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12 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. нГр. Игнатнев" № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

' ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ - С И В

72-1461-4,5,7-Съвещание на специалистите по метрология на страните - член 
ки на СИВ. /Рафи Марукян/ИК

9
1

72-1222-14-В Пеждунар.математически 
център във Варшава.Л.Илиев,ръководи
тел на бълг.делегация,подписва дого
вор за сътрудничество между Академи
ите на науките на социалистическите 
страни,членки на СИВ.

/репр.П.Щерев/МК

72-4250-16-По време на съвещанието 
на м-рите от соц. страни завеждащи 
въпросите на риболова. Москва, 6 
юли. Представителите от България,ГДР, 
Полша, Румъния, ЧССР и СССР обсъдиха 
въпросите за укрепване сътрудничест
вото между страните, членки на СИВ в 
областта на морския риболов и разви
тие на интеграцията на стопанската 
дейност. /репр.П.Щерев/ИК

/ ,  — V  /

72-4250-23-Разговори между две заседания 
на/XVI сесия на СИВ-между Д.Майдар,Е.Фок, 
П.Ярошевич, Ст.Тодоров и А.Н.Косигин.

/репр.П.Щерев/ИК
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# Г

72-4251-1-Сградата на СИВ в 
Москва. /репр.П.Щерев/ИК 72-4772-1-Среща на работна 

груга по цените при СИВ и 
сек]етаря на ОК на БКП К. 
Кунев в гр.Плевен.

/Л.Златков/ИК

72-4-772-5-Среща на работ
на група по цените в СИВ 
и секретаря на ОК на БКП К. 
Кунев в гр.Плевен.

/Л.Златков/ИК

72-4772-7,12-Ма«сим Бергяну - член на Изпълнител
ния комитет на Щ  на Румънската комунистическа 
партия и предсе*. на Държ.комитет по планиране 
посещава гр.Плезен. /Л.Златков/ИК

. 'Л
2—4772—14—Максим Бергяну—

член на ИК на ЦК на Румънс
ката комунистическа партия 
посещава гр.Плевен.

/Л.Златков/ИК
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА

^ ш  Р *■"*) / # 1̂?/̂ С̂-. ̂  / / * .  ̂ ,•), 4 .

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-67

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ - СИВ
Г

• Ч-

Енергетици ,°ТчАЪ̂ ЖиаВна СИВ посещават ТЕЦ “Бобов 
71-6277-5-Героят на соц. 71-627'7-6-1 остите в 
труд Г.Еелички приветст- една от залите на
ва гостите.

дол". /л .Чаръкчиев
71-6277-8-Гостите раз- 

ТЕЦ. глеждат главния корпус 
на ТЕЦ-“Бобов дол“ .

%

Делегати от страните членки на СИВ посе 
Бобов дол". / Л. Ча ръ кчи е в/ИК

' 1- 6 2 7 7 -1 0 , 13-Гостите разглеждат главния корпус.

Г

71-71-6278-4,10-2ам.министрите по енергетика на 
страните-членки на СИВ разглеждат главния корпус 
на ТЕЦ "Бобов дол“ , /Л.Чапък^иев/ИК

С у
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71-6112-38 - Монтаж на 
съоръжения на електроцен
трала в Сирия,построена с 
помощта на страните,клеп
ки на СИВ. /репр/&1

71-6113-5 - Сградата на 
СИВ,Москва, на най-модер
ния булевард - К!;2ИНИН* .

'  г  ‘  • * '  . ,

72—1240-1-0ткриване на 
Международния симпозиум 
по черна металургия на 
страните-членки на СИВ. 
/Тодор Симеонов/ИК

Р2-1461-1,2-Съвещание на специалистите по метро- 
на страните - членки на СИВ. /Р.Марукян/ИК

72-1461-3-Съвещание на специалистите 
^ омет,Р°Л0гия на ст/Ран* те - членки на СИВ. /Рафи Марукян/ИК

72-1240-3-0ткриване на 
Международния симиизяу* 
по черна иеталургия на 
страните-членки на СИВ. 
/Тодор Симеонов/ИК М



ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

адб. 4 6 - 1 2

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ - СьЕВЯ! ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОПОМОЩ

XXXIV заседание на СИВ по 
71-6170-10-Делегацията 
на СССР.

въпросите на електроенергията. /Д.Рогев/ИК 
71-6170-11-Делегацията 71-6170-12-Делегацията
на Румъния. на УНР.

XXXIV заседание на СИВ по въпросите на електро
енергията. /Димо Рогев/ИК
71-6171-1-Зам.м-рът на 71-6171-2-0бщ изглед 
енергетиката на СССР от залата на заседание 
Н.Мадцев открива засе- то. 
данието.

71-621?-2-Участници в науч 
но-координационното съве
щание на СИВ посещават 
курорта Банкя.

/Н.Хлебарова/ИК

71-6217-5,7,Ю-Участниците в научно-координационното съвещание на СИВ 
посещават курорта Банкя. /Н.Хлебарова/ИК

I

✓



71-6218-3,10-Делегати на научно-координационното 
съвещание на СИВ посещават курорта Банкя* .

/Н.Хлебарова/ИК
71—6272—2—Ръководителите
на делегации от соц.страни, 
учас^ндци в XXXIV сесия на 
пост'.к-тет по енергетика 
при ОИВ посещават I АЕЦ- 
Козлодуй. /Л.Здатков/ИК

71-6272-6,8,9-Ръководителите на делегации от соц.страни, участници в XXXIV 
сесия на постоянния комитет по енергетика при СИВ посещават I атомна електро 
централа-Козлодуй. /Л.Златков/ИК

71-6272-11,12-Ръководителите на делегации от соц. 
страни,участници р XXXIV сесия на постоянния к-тет 
по енергетика при СИВ посещават АЕЦ-Козлодуй.

/Л.Златков/^1К
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МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

С И В  ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-5804-4,5,7-Научно-координационно съвещание по проблемите на труда на 
страните-членки на СИВ, състояло се в хотел-ресторант "Морени”.

/Н.Хлебарова/ ХП

4

~ ----

Съвещание по проблемите на труда на страните-членки на СИВ,състояло
71-5804-11-Румънската 
делегация.

се в хотел-ресторант "Морени".
71-5805-1-Полеката 
делегация.

/Н.Хлебарова/ ХП 
71-5805-2-Делегацията 
на ГДР.

1 N

* по проблемите
* * се

^1-5805-З-Делегациитена ГДР и Унгария.

на труда на страните-членки на СИВ, състояло 
В о?т™ Р ст^рант "м°Рени". /Н.Хлебарова/ ХП

г1-5805-4-Делегацията’ 71-5805-5-Делегациите
на Унгария. На Унгария и България.

\

т т



(

Съвещание по проблемите на труда на страните-членки 
на СИВ, състояло се в хотел-ресторант "Морени". 
71-5805-10-Др.Дуба от 71-5805-12-Участници в
СССР. съвещанието.

/Н.Хлебарсва/ ХП /Н.Хлебарова/ ХП

Научно координационнз съвещание на СИВ - Сосия. /Кр.Арсов/ ХП 
71-6145-1-Асен 1огданов, 71-6145-4-Залентин 71-о145-5-"елдеску
ст.научен сътрудник. Игитов - СССР. Стелиян - Румъния.

Научно координационно съвещание на СИВ - София. /Кр.Арсов 
71-6145-6-Котлае от Че- 71-6145-8-Момент от засе-
хословакия. данието*

ХП

V

■ 9

✓
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ВЪНШНА ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛ-ФОТО

» МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУТИ -
ул. „Гр. Игнатиев11 № 2

СИВ
Тел. 87-64-91, 87-30-07

• \

11-1,М

1.4,2%

I

71-4221-15-Устойчиви на кисе- 
селини съоръжения,производени 
в заводите за емайлирани съдо
ве ,иззползувани широко в хи
мическата инсдустрия на стра
ните от СИВ.

/репр.П.Дерев/ ХП

с/
71-4221-17-Унгарски машини за 
производство на електрически 
мотори,предназначени за износ 
в Съветския съюз.

/репр.П.Щерев/ ХП

Научно-координационно съвещание на СИВ в София. 
71-6148-2-Дружески ;:азго- 71-6148-4-Дружесйи 
вори по време на почивката, разговори но време

на почивката.

/Кр.Арсов/ ХП
71->6148-8-Валентин 
Игитов - СССР.

г/, И м  - (0
71-6148-10-Научно-координационно 
съвещание на СИВ - София.
Еелдески Стелиян и Асен Богданов.

/Кр.Арсов/ ХП
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Научно—координационно съвещание на СИВ - С )фия. 
71-6150-1,5-Делегатите-участнш и в съвещан гето, 
разглеждат Парка на свободата.

И <9
/Кр.Арсо в/ ХП

71-6160-8-Аелегатите раз
глеждат зала "Фестивална”

71-6160-10-Делегатите в 
съвещанието на СИВ,раз
глеждат зала "Фестивал
на". /Кр.Арсов/ ХП

X X X IV  ЗАСЕДАНИЕ 
ПОСГОЯННОЙ КОМ м е си  и  
СЗВ ГЮ ЗЛЕШ ОЗИЕРГИИ 

Соф ия. 16 « I IЮЯБРН

/А

XXXIV заседание на СИВ по въпросите на електроенер-
гетиката. /Д.Рогев/ ХП

71-6170-3,5-Министърът на тежката промишленост 
инж.Хр.Панайотов приветствува участниците в сесията.

XXXIV заседание на СИВ по
^1~61?0-?-Полската комисия.

въпросите на електроенергетиката. /Д.Рогев/ ХП 
71-6170-8-/1 ел е гацият а на 71-6170-9-Делегацията 
ГДР. на НРБ.



*
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IИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ВЪНШНА ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 Тел. 87-04-91, 87-30-07

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ИНСТИТУТИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ - С И В

У

71-1423-Ю-Земеделски 
машини - веялки,произ
водство на завода за 
селско-стопански маши
ни в Ерфурт. Тези ма
шини се доставят и в 
България. 
/репр.П.Щерев/ИК

©РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО
0 * А И  НА ЩНТГААМав Ю М ГТ 1Т  МА в Ш А К и Т А  к м л а с п и в г а  НАГТМ

» 9 0П I

К О М П Л Е К С Н А  П Р О Г Р А М А
за по-нататъшно задълбочаване и усъвършенствуване 

на сътрудничеството и  за рцзвитне на социалистическата 
икономическа и н те гр а ц и я  н а  страните -  членки на С И В
*~вем щ

и

>

71-309-53-Коплексна програма за по
нататъшно задълбочаване и усъвършен' 
ствуване на сътрудничеството и за 
развитие на соц.иконом.интеграция 
на страните - членки на СИВ.

/репр.П.Щерев/ИК

Г I

71-4220-1-Товарене на че
хословашки стоки на пол
ското пристанище з Шче- 
чин. /репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-2-Монтаяс на кора
бен двигател в заводите 
"Сежиелски“ в Познан по 
съветска поръчка. 

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-3-Петстотинтонният 
товарен вагон с пълзящи 
врати за Чехословакия, 
произведен в заводите за 
метални конструк.в Коистал 
край Чордзов.

/репр.П.Щерев/ХП
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71-4220-4-У.онтаж на реак
тор за втална анхидридна 
киселина,произведен в За
водите Кг,п',,тт,тт̂'.,,те, • 

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-5-Ств.специалисти 
проверяват инсталации,дос
тавени чрез ТЕХНОЕКСПОРТ 
яя лЛпгп/пвя*.'е на новия 
Завод за готови строит. 
конструкции в Кокошки. 

/репр.П.Щерев/ХП

71-4220-6-1оашина за про
изводство на Мал^мо,про
изведена в Заводите за 
текстилни машини в Биелско 
Биала,Полша.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-7-Тъкачни станове,
произведени в Завода за 
текстилни машини в Биелско 
Биала,Полша по поръчка на 
текстилната ф-ка "А.Кънчев, България.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-8-^онтаж на нов 
корабен двигател в мон
тажното отделение на 
заводите "Сежелски" в 
Познан.

/репр.П.Щерев/ ХП

1 ’ 1 .1 и

71-4220-9-Дестилационна пещ 
за Нефтохимическите заводи 
в Плоцк при пристигането й 
на пристанището в Гдиня. 

/репр.П.Щерев/ ХП
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА 
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ, ИНСТИТУТИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ - С И В

м<мн
г ■ I. ' / Ь

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ул. нГр. Игнатиев" № 2

Ц ЕН Т Р А Л -Ф О Т О

Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-4220-10-Контаа: на от
деление за котли в Захар
ните заводи в Хрошув 
Тунек, Чехословакия. 

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-12-Подвижна стоманолеяр:
пещ в Нова Хута,първата в Полша 
и една от най-редките в света, 
построена в сътрудничество с"1С С Р •

/репр.П.Щерев/ ХП

I

71-4220-11-Конверторна пещ с капацитет 
155 тона на час,пусната в действие през 
март 1971 г. в Металургическите заводи 
"Ленин" в Нова Хута,построена по съветска 
документация и оборудвана със съветски 
машини. /репр.П.Щерев/ ХП

)

71-4220-13-Гъсеничен ейкаватар 
произведен в Машиностроителния 
зазоди "Л.Варински",Варшава, 
готов за експедиция.

/репр-П.Щерев/ ХП



Ц - Ш Х )

п .

71-4220-14-Серийно производство 
на новия модел тип МАМУТ 200 в 
Металургичните заводи в Сталова 
Вола, провинция Ржешов. 

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4220-15-Изглед от монтажното 
отделение на заводите "Варински", 
Варшава.

/репр.П.Щерев/ ХП.

%

%

71-4220-20-Нов кораб,построен 
в Корабостроителниците "Ленин" 
в Гданск - за СССР.

/репр.П.Щерев/ ХП

71-4221-14-Участници в съвещанието на 
работната група по използуването на 
полиетиленови платна в оранжериите, 
разглеждат опитната станция към факул
тета по земеделие в Сорокшар.

/пехп.П.Щерев/ ХП

и
\(с

71-4221-16-Суперцентрефуги,произведени 
в Будапещенските машиностроителни' 
заводи и предназначени за износ в 
страните на СИВ.

/репр.П.Щерев/ ХП



>
у
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА - ‘ ШДКДУНАРО ДНИ

4/ ОУ, ц

1ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ОТНОШЕНИЯ, ИНСТИТУТИ, ОРГАНИЗАЦИИ ул. „Гр. Игнатиев*4 №  2 
С И В

Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-1397-14-Нови модели дрехи, 
показани по време на XIII за
седание. /репр.П.Щерез/ИК

71-1397-12-Геофизичес- 71-1423-2-Багер на откри-
ка ракета "Вертикал-1", тия рудник "Троянозо—1" 
предназначена за провеяс— от Маришкия минен басейн, 
дане на комплексни из- доставен от ГДР. 
следвания,пусната на 28. /репр.П.Щерев/ИК
XI.1970 г. над терито
рията на европейската 
част на СССР.
/репр.П.Щерев/ИК

71-1423-3-Специалисти от ГДР, 
инж. Ува Михавелис и Дитер 
Паал в разговор с българския 
инженер Георги Герасимов и 
съветския специалист Алексан
дър Тимошук в един от цеховете 
на МК "Кремиковци",където ра
ботят. /репр.П.Щере .

71-1423-4-Специалистите от ГДР Петер 
Урланд и Рудолф Фритча обсъждат с инж. 
Живка Тонева и.ръководителя на ремонт
ния цех Т.Димит.ров режима на работа на 
доставените от ГДР машини в открития 
рудник "Трояново-1". /репр.П.Щерев/ИК

71-1423-1-Изглед от Нефтохими
ческия комбинат край Бургас.
При построяването на охлади
телните кули българските строи
тели са били подпомогнати от 
монтьори от ГДР. 
/репр.П.Щерев/ИК



71-1423-5-Българеките студен
ти Екатерина Христозова и Ру
мен Цолов в библиотеката на 
виеше то техническо у-ще в йл- 
менау. В това училище учат над 
100 чуждестранни студенти. 
/репр.П.Щерев/ИК

71-1423-6-Димитър Димитров от 
България, аспирант в Инсти
тута за електро-апаратури в 
Илменау, проверява издръжли
востта на различни материали 
при дъгово съединение. 
/репр.П.Щерев/ИК

О

)

71-1423-7-Медицинска апарату
ра за упойка по време на опе
рация,произведена в Комбината 
за медицински и лабораторни 
уреди в Лайпциг. Част от про
дукцията на този завод се из^ 
нася з България. 
/репр.П.Щерев/ИК

&
71-1423-8-Българската спе- 
цЦалистка по немски език 
Ирина Сиракова /втората от 
ляво надясно/ по време на 
курса за усъвършенствуване 
на лектори,проведен в уни
верситета "Карл Маркс" в 
Лайпциг./репр.П.Щерев/ИК

71-1423-9-Дизелови мотори, 
производство на заводите в 
Рослау,предназначен за из
нос в чужбина. Част 6т те
зи мотори се доставят и на 
България. /репр.П.Щерев/ИК

71-1423-11-ГЛонтаж на пневма
тични компресори в заводите 
"Фрайтал" край Дрезден. Тези
уреди са познати и в Бълга
рия ,доставени в рамките на спо
годбите за сътрудничество сГДР. /репр.П.Щерев/ИК

%

✓
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА

у у+ЦА* // /с1л (м* л-илс/ / с/?

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

/М-

ул. „Гр. Игнатиев”  № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ,ИНСТИТУТИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ - С И В

%

►

у/ - № *

г
71-1397-2-Електронно-изчислител- 
на машина с помощта на която се 
извършват изчисленията за разпре
делението на уровена и структура
та на производство на страните- 
членки на СИВ. /репр.П.Щерев/ИК

71-1397-4-Подписване протокола 
на първото заседание на Мекдуна- 
родния научно-координационен съ
вет по проблемите за организация
та на управлението,кибернетика и 
изследване, на работата от члена 
на Съвета Ю.Фаткин /СССР/ на 26. 
1.1971 г. в Москва./репр.П.Щерев/ 

— --------   —  /ИК/

71-1397-3-Подписване на спо
разумение за научно сътруд
ничество в областта на орга
низационното управление,кибер
нетиката и изследване на рабо
тата, както и договор за създа 
ване на международен колектив 
на учени при института по проб 
лемите на управлението. 
/репр.П.Щерев/ИК

71-1397-5-Протоколът подписва 
члена на Съвета Сендов /НРБ/.

/репр.П.Щерев/ ИК

71-1397-1-Сградата на СИВ на 
проспекта Калинин в Москва.

/ /репр.П.Щерев/ИК

г

*
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я

7 1 -1 3 9 7 -6-По време на подпис
ването на протокола на съвеща
нието на експертите на социалис
тическите страни по въпросите 
на мекдуинститутското сътрудни
чество на 26.11. в Москва.Отля
во надясно: проф.Т.Ташев /НРБ/, 
д-р Д.Гал /УНР/, проф.К.Шпис 
/ГДР/,проф.К.Божкова /ПНР/,доц. 
О.Попович /СРР/,д-р Д.Венедик- 
тов /СССР/ и доц.К.Фрич /ЧСР/.

71-1397-10-Телексната служба в Международната банка за 
икономическо сътрудничество 
в Москва. /репр.П.Щерев/ИК

71-1397-8-Пре.дседателят на 43 
заседание на Изпълкома на СИВ 
и ръководител на полската деле
гация Пьотр Ярошевич /вдясно/ 
по време на заседанието,състоя
ло се на 25.11.1970 г. в Москва

71-1397-7-Н.Н.Радионов,зам.м-р 
на външните работи на СССР и Н.В. 
Фадеев,секретар на СИВ,подписват 
документите по време на предава
нето аа съхранение на ратификацион
ната грамота на СССР за споразуме
нието за. образуване: на' Международна 
инвенстиционна банка,сключено.на 
ДО'.юли 1970 г. в Москва. 
/репр.П.Щерев/ИК

71-1397-9-Работно пленарно 
заседание на постоянната ко
мисия на СИВ за използването 
на атомната енергия за мирни 
цели в Научно-изследователския 

. институт за атомни реактори з 
Мелекес, Уляновска област.
/репр.П.Щерев/ИК

71-1397-13-По време на Х Ш з а -
седание на работната група по 
въпросите за модата и културата
на дрехите на постоянната коми
сия на СИВ за лека промишленост
В. Москва. /репр.П.Щероз/ик



алб. 48 - 12

ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

С И В

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев11 № 2___________Тел. 87*64-91, 87-30*07

7 0 -1 8 8 6-2 .1 0 ,1 2-Заседание на постоянната комисия на СИВ по транспорта.
/Д.Рогев/ ИК

70-1887-1,5,10-Заседание на постоянната комисия на СИВ по транспорта.
/Д.Рогев/ ИК



69-615-4,5,11-Среща на др.Тодор Живков с министри и зам.министри на земеделието
на СИВ. /К.Свраков/ ХП

69-3283-21-Предс. на Държ.ко
митет за наука и техн.прогрес на НРБ И.Попов говори на вто
рото съвещание на .ръководите
лите на комитетите и м-вата за 
наука и техника на страните- 
членки на СИВ. /р е п р . /  ИК

69-3283-23-0бщ изглед от открива
нето на сесията на СКВ с участието 
на ръководителите на комунистичес
ките и работи.партии и ръководите
лите на правителствата на отраните- 
членки на СИВ, състояло се на 23 
април в Москва. /репр./ ИК

%

✓
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70-778-4-Сградата на
СиВ в Москва. 
р/репр.П.Щерев/ ИК

70-1131-гб-Саседателната зала
на Изпълнителния комитет на 
СИБ. /репр.П.Щерев/ ХП

70-11о1“5-изгдед ст сгра
дата на СИВ.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1131-7-Секретарят на СИВ
Н.Фадеев з работния си кабинет. 

/репр.П.Щерев/' ХП

70-4737-й,б,9-Ьаминаване не 
Лъчезар Аврамов,кандидат-чл а *
Кин.съвет и министър на вън;. а търгови

7с-1151-8-2лектронно-изчислителна апа
ратура, с която се извършват всички 
анализи на нивото и структурата на про
изводството на страните, членки на СИВ.

/репр.П.Щерев/ ХП

% ‘

— -у  ш

V
„■лствена де^ >аа от

ча ЦК на БКП . седател на
ъв връзка с а СИВ.

/К. ов/ ИК

I

. - т :______ 4
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ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА.МЕЖДУНАРОДНО КОМУ
НИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

/

/ % А ? А а! . г.
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74-3243-36-Фахми, министър 
външните работи на Египет.

Репр/АШ
на 74-3243-37-Кзраелската делегат 

ция,водена от министъра на вън
шните работи Аба Еван.

Рогг п/АТТТ

7 / )Ц  VР  о

74-3243-38-Държавният секретар 
на САТ” Хенри Кисинджър, на ма
сата ка ег.-пе Ьката, делегация.

Репр/АШ
>■

, /

, 7°
€

75-4091,-1-Общ изглед от подготви
телната среща за конференция на ев
ропейските комунистически и работни
ческа партии,състояла се в Будапеща- 
19.1° . 4974г. Репр/АШ

1

4

*

4

\

75-4691-2-Първият секретар 
на ЦК на УСРП Янош Кадър,произ
нася приветствено слово.

Репр/АШ
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75-4691-З-Лкош Кадър, 
първи секретар на УСИ1 
произнася приветствена 
.ре*-: на подготвител.сре
ща за конференция на ев
ропейските комун. к раб. 
Партии. Репр/АД

7:'-4691-4-^елегеция на комун.пар
тия на’ Чехословакия, водена от Б.Биляк, 
секретар на ЦК.От лява:?.!. Стефанак, зам. 
за в.външния отдел на ЦК,от дясно:Вл. 
Яншку,зам.зав. външния отдел на. ЦК.

Репр/АШ

75-4691
ВС Д еН 8
секрета

елегацията
оистантик

на БКП, 
Телалоз,

р на ЦК на БКП.
Репр/АШ

$

щ

Ч

г



МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

76-1149-1 - Среща на ръководители- 77^-1293-16 В Пражкия дворец се състоя 
те на комунистическите партии от приятелска среща,на която присъствуваха 
социалистическите страни в резилен- ръководители на делегации от братските
ция "Бояна" по време на XI конгрес страни репр./МД
на БКП. репр. /ЕИ-

77-1293-27 Георги Димитров говори 
на VI конгрес на Коминтерна за 
положението на Балканите и задачи
те на комунистическите партии - 
Москва 25 юли 1928 година

репр./МД

78-2329-17 Първият секр.на ЦК на 
УСРП Янош Кадар прие на 3.1.1978 г. 
делагатите на будапещенската кон
ференция на секретарите на ЦК по 
идеологическите и между нар.въпроси 

У  на комунистическите и раб.партии на
соц.страни - по време на заседание

репр. Д Щ

77-1293-28 Дванадесети/Вендингски/ кон
грес на ГКП,състоял се от 9 до 15 юли 
1929 година репр./МД



* 
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78-2329-16 Янош Кадар прие на 31.1. 
1978 г.зекретарите на ЦК по идеоло
гическите к междунар.въпроси на 
комунистическите и раб.партии на 
соц.страни,които участвуват в кон
ференцията в Будапеща - по време 
на срещата ' репр./МД

80-124-9 Др.'Ликолае Чаупеску - ген. 
секретар на Румънската комунисти
ческа партия прие делегацията не БКП, 
водена от Пенчо Кубадкнски - член на 
ПБ на ЦК на БКП и преде.на НС не ОФ, 
която взе участие в работата на 
XII конгрес на РКП репр./»Д

г

1 1
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МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

?.6-2380-11-Членове на президиума на 
IX конгрес на ГЕСП.

/реп р.Е .Радулова/ЛА

76-»2380-5-Пристигане на[делегацията 
на Ком.партия на СССР в Берлин,огла
вявана от Михаил Суслов.

/репр.Е.Радулова/ЛА

/ I «- • I

76-407-1-1 мекдународен конгрес 
на революционните профсъюзи,на кои
то Г.Димитров е избран за член на 
ДС на Червения интернационал на 
Профсъюзите-Москва, 1921 год.

/репр./, ЙБ

76-407-2-Георги Димитров сред деле
гати на III конгрес на Коминтерна, 
Москва 1921 год.

/репр./, ЙБ

76-2380-2-Пристигане на първ.секр.на 
ЦК на БКП на летище Шьонефелд—Берлин, 
къдетбАлосреп&т от първ.секр.на ЦК на 
ГЕСП Ерих Хонекер за IX конгрес на 
ГЕСП. /репр.Е.Радулова/ЛА
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?-1293-4а-На приятелската сре- 
а на секретарите на компартий- 
е,присъствували на XI конгрес 
а ГЕСП,състоял се от 18-22.V. 
976г.Тук са:Густав Хусак,Ед- 
ард'Герек,Ю.Цеденбал,Ерих Хо- 
екер,Янош Кадар,Михаил Сус- 
ов.Т.Жяаков и *р. Ввпр>/Аш

78-2770-25 В Будапеща се събраха 
на съвещание секретарите на ЦК на 
комунистическите партии от сод. 
страни по идеологическите и междунар.
ЕЪПроси репр./МД

78-2770-26 Съвещанието на секре
тарите до идеологическите и 
междунар.въпроси на ЦК на комунис
тическите и работнически партии 
от десет соц’. страни ,което се 
откри на 27.11.1978 г.в Будапеща

репр./МД

78-277^-27 Съветската делегация, 
водена от Борис Пономарьов, 
кандидат-член на ПБ и секр.на 
ЦК на КПСС/втория от ляво/по 
време на съвещанието репр./вд

%

/
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛФОТО
ул. вГр. Игнатиев“  № 2 тел. 87-64-9), 87-30-07

N

МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
#

1X7 конгрес на КПСС - Москва-СССР. 
76-455-1-Делегати на конгреса.

/репр/,ИК 
76-455-2-Ко нг ре сната зала.

*

/

XXV конгрес на КПСС - Москва-СССР. /репр./,ИК 
76-455-3,4-Конгресната зала.

- ____ -  -  -  ш________

XXV конгрес на КПСС - Москва 
76-455-5-На трибуната Леонид 
Брежнев - генерален секретар 
на ЦК на КПСС.

-СССР. /репр./,ИК
76-455-6-Първият секретар на ЦК на 
БКП и преде, на Държавния съвет 
Т.Живков говори по време на конгреса.

/
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77-3684-2 Среща на сътруднич-77-3684-9 Отляло - Мария 
ки на Г.Димитро* със курна- Червендинева - директор-- • шж-ггп т И 41 ** ̂ 1ГТ»» »т»т̂ Л»Нлисти,състояла се * музей
"Г.Димитров" .Н.Хлебарова/МД

на музей "Г.Дилитров"
Елена Голубева - сътр.на 
Г.Димитро» в Коминтерна

Лили КаЙт - кор.на вестни
ците ''Правда” и "Известия"тт - -----»а/мд

77-3684-10 Отляво - Елена 
Голубева - сътр.на Георги 
Димитров в Коминтерна и 
Галина Николаева - сътр.в 
музей "Г.Димитров"Н.Хлебарова/МД

77-3684-12 1или Кайт - кор. 
на вестниците "Правда" и 
"Известия" по време на Лайп
цигския процес

Н.Хлебарова/МД

77-3635-3 Среща на сътр.
на Георги Димитро» със 
журналисти,състояла се 
в музей "Г.Димитров"Н .Хлебарова/МД

77-3685-5 Отляво Лиди Кайт 
кор.на вестниците "Правда"
"и "Известия" по време на 
Лайпцигския процес и Мария 
Червендинева - директор на 
музей "Г.Димитров"

т о  /ТоГТТ

7 /

С/77-3685-7,8 Елена Голубева - сътрудник на Георги Димитро в Коминтерна Н.Хлебарова/МД

\ г

«/
I I

77-3685-11 Отляво- Лили 
Кайт - кор.на вастниците 
"Правда" и "Известия" по 
време на Лайпцигския 
процес,Мария Червендинева - 
директор на музей "Г.Димит
ров" и Елена Голубева - 
сътр.на Г.Димитров в Коминтео 
** с ‘
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МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
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7" )с7
76-992-6-Юсуф Даду-предс. 
на Юкноаи. риканската ком
партия. /Е.Любомиров/ЛА

76-958-4-Приветствие на 
първ.секр.на ЦК на Гръц
ката ком.партия др.Хари- 
лаос Флоракис на XI кон
грес на БКП.

/Е.Любомиров/ДА

76-958-6-На трибуната на 
XI конгрес на БКП е Карлуш 
Коща-чл.на полит.комисия 
на Португалската ком.партия

/Е.Любомиров/ЛА

76-955-12-Делегат от Брази- 
лил-Луис Карлос йрестес-ген. 
секр.на ЦК на компартията 
говори на XI конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

76-991-4-На трибуната на кон
греса Клод Лайтфут-чл.на По
литбюро на ЦК на САЩ.

/Е.Любомиров/ЛА

76-991-10-Ка трибуната 
на конгреса е преде.на 
Перуанската компартия 
Хорхе дел Прадо.

/Е.Любомиров/ЛА

?6-992-2-Абдаалах Фаден- 
фронт за национално осво
бождение на Алжир вовори 
на XI конгрес на БКП.

/Е.Любо мк ров/ЛА
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76-992-8-Юсеф лл Асад от А 76-992-11-Нгуел -̂ ан Тиен о?6-992-12-Педро Саад от 
Арабската соц.партия БААС- от ^ац.фронт за освобожде-Еквадорската ком.партия 
Сирия говори на XI конгрес ние на Южен Виетнам на т говори на XI конгрес на 
на БКП. /Е. Любомиро в/ЛА трибуната на XI конгрес БКП. /Е.Любомирив/ЛА

на БКП. /Е.Любомиров/ЛА

у

«

76-994-11-Изказва се Жоаким 
Шисано,чл.на ЦК на Фралимо- 
от Цозамбик./Е.Любомиров/ЛА

76-995-3-Изказва се Гу
бен Дарио Соуса,ген.секр 
на Панамската нар.армия 
на XI конгрес на БКП.

/Е.Люб омк ро в/ЛА

76-995-6-Таих Абдул Ке- 
рим,чл.на Регионалното 
ръководство на Арабска
та соц.партия БААС-Прак 
говори на XI конгрес на 
БКП. /Е.Любомиров/ЛА

76-995-8-Мохамед лбу йейар,чл. 
на изпълнителния комитет на 
Йордания говори на XI конгрес 
на ЬКП. /Е.Любомиров/ЛА

76-995-9-Муса 1'абил Год-чл. 
на Върховния рев.съвет на 
Дем.република Сомалия на 
трибуната на XI конгрес на 
БКП. /Е.Любомиров/ЛА
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МЕЖДУНАРОДНИ

76-889-3-Густав Хусак,2рих 
Хонекер на XI конгрес на 
БКП. /Кр.Арсов/ЛА

76-910-3—Л нош Кадар-първ 
секр.на ЦК на Унгарската 
соц.раб.партия говори на 

XI конгрес на ЕКП.
/Е.Любомиров/ЛА

КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕН* .Е

76-897-3-5-Изказва не на Едверд Герек,пър.секр. 
на ПОРП. /Е.Любомиров/ЛА

. 76-910-5-Юмжагийн Цеден- 76-910-11-Част от дево- 
бал първ.секр.на ЦК на вия президиум на XI кон- 
Конголската народно-рев. грес на БКП.
цартия говори на XI кон— /Е.Любомиров/ЛА
грес на БКП./Е.Любомиров/

ЛА

76-923-4-Лнош Кадар, Едвард 
Герек по време на XI конгрес 
на БКП./Кр.Арсов/ЛА
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76-923-7-Ю.Цеденбал-Монголия
по време на XI конгрес на 
БКП. /Кр.Арсов/ЛА

76-931-7-Др*!Годо̂  Живков^'- 
Гух5*ав- Хубак^Ф.Кулаков **-“Цр. 
по време на концерта «в
Народния.театър.- -*

/Кр.Арсов/ЛА

7 6 -9 2 3-1 0 -1).Цеденбал, 76-928-9-№унир Мескхович-чд. 
лнош Кадар и -^двард на ЦК на Съюза на Югославски- 
Герек но време на XI те комунисти./Е.Лювомиров/ЛА 
конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

76-931-8- Тодор Живков 76-954-6-Делегат от Порту- 
Т у  <ПГай ’'Ху бе #,Ф.Ку лаков галия-Карлуш Коща-чл.на
М  Здр.йд^беДОке^-чга -кон-?0 Пол.комисия на ЦК на Пор- 
;Цертв‘-в/ЙЕфеДбФг. театър. тугалската компартия. 

/Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА

76-955-3-Деяегат от Уругв; 
Родней Арисменди-1скр. на

/Кр.Арсов/ЛА
76-955-5-Делегат от Гър
ция—Харилаос Флоракис— 
1сакр.на ЦК на Гръцката 
компартия./ Кр.Арсов/ЛА

76-955-10-Делегат от Ливан 
Никола Шбун-ген.секр.на 
компартията./Кр.Арсов/ЛА

I
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76-1625-18-В заседателната зала 
по време на поредния конгрес на 
Германската комунистическа пар
тия.На трибуната - председателят 
на ГКП Г.Мкс.
/сн:ТАСС/, /репр./, ЗЩ.

76-1625-19-Делегати на конгреса 
на ГКП в Бон.
/сн:ТАСС/, /репр./, ЗЩ.

Нгуен дуй Трин,чден на Политбю- 
ро на Виетнамската работническа 
партия и заместник министър-пред
седател на ДРВ след речта му на 
XV -тия конгрес на ЧКП.
/сн»ЧТК,ЧССР/, /репр./, ЗЩ.

76-1627-9-Густав Хусак,генерален 
секретар на ЦК на ЧКП н президент 
на ЧССР даде обед в Пражкия дворец 
на 13 април 1976 г.в чест на ръко
водителите на делегатите на братски
те социалистически страни за ХУ-тия 
конгрес на ЧКП.
/сн*ЧТК,ЧССР/, /репр./, ЗЩ.

X ? -  / б Х У *  Н

76-1627-11-От ляво:А.Н.Кириденко,член на 
Политбюро и секретар на ЦК на КПСС,Густав 
Хусак,генерален секретар на ЦК на ЧКП,Ва
сил Биляк,член на Президиума и секретар на 
ЦК на ЧКП и Лубомир Штроутад,член на Прези
диума на ЦК на ЧКП в президиума на конгреса, 
/сн:ЧТК,ЧССР/, /репр./, ЗЩ.
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76-813-8-На първия ред в дяс- 76-813-10-Едвард Герек 76-813-11-Янош Кадър
но Ю.^еденбал пър.секретар на I секр.на Полската об. 1секр.на Унгараската 
Монголската народнореволюцион-раб. партия по време на соц. раб. партия по вре- 
на партия по време на XI кон- XI конгрес на БКП. ме на XI конгрес на
грес на БКП./Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА БКП./Кр.Арсов/ЛА

Алб. 48 -  13.
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76-1627-15-Изглед от президиума 
на конгреса.От ляво:Васил Биляк, 
член на Президиума и секретар на 
ЦК на ЧКП,А.П.Кириленко и Густав 
Хусак,генерален секретар на ЦК на 
ЧКП.
/сн;ЧТК,ЧССР/, /репр./, ЗЩ.

—

76-813-13-Ю.ЦеденбаЛ пър. 
секр.на Монголската наро- 
дноревалюционна партия по 
време на XI конгрес на 
ЪКП. /Кр.Арсов/ЛА

76-1627-16-Изглед от залата по 
времето,когато Густав Хусак изна
ся отчетния доклад на ЦК на ЧКП 
пред ХУ-тия конгрес на ЧКП. 
/сн:ЧШ/, /репр./, ЗЩ.
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МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
' ЗЛпЯЗЕНИ

%  ' /2.

76-818-7-Ерих Хонекер-пър. 
секр.на ГЕСП по време на 
конгреса./Кр.Арсов/ЛА

«

76-818-0-Густав Хусак-ген. 
секр.на ЧКП по време на 
XI конгрес на БКП.

/КР.чрсов/ЛА

76-821-3-Борис Велчев и 
^.Кулаков-рък.на делегация 
та на СССР по време на 
XI конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

76-814-9-0ткриване на XI 76-815-12-Чуждестррнни деле- 76-818-5-Ерих Хонекер- 
конгрес на БКП. -гати на XI конгрес на БКП. пър.секр.на ГЕСП и

/Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА Густав Хусак-ген.секр.
4 на ЧКП по време на кон

греса» /Кр.Арсов/ЛА

7  < ?

76-841-1-Густав Хусак, Фодьор 
Кулаков, Ерих Хонекер по време 
на XI конгрес наБКП.

/Кр.Арсов/ЛА
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76-885-8-Едвард Герек.
/Кр.лрсов/ЛА

#

76-888-5-8-Ерих Хонекер на трибаната на конгреса.
/Кр.Арсов/ЛА

76-841-«‘ц-Георги Йорданов в 
разговор с сскретара на Мос
ковския градски комитет на 
КПСС-Леонид Греков.

/Кр.Арсов/ЛА

76-841-10-Ген.секр.на 76-843-7-Ерих Хонекер,Петър 
Гръцката компартия ^а- Танчев и др. /Кр.Арсов/ЛА 
р::даос Флоракис.

/Кр.Арсов/ЛА
[у _

7б-843-12-Първия секр.на ЦК 76-844-12-Георги Димитров 
Гръцката компартия Харилаос Гошкин с чуждестранни де- 
Флоракис. /Кр.Арсов/ЛА легации./Кр.Арсов/ЛА

76-868-9-Ръководителят на 
съв.делегация Ф.Кулаков 
произнася приветствено сло
во. /Е.Любомиров/ЛА
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МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.

75-469 1 - 6 - Д е легацията на 
КПСС,водена от Б.И.Понамарьов, 
секретар на ЦК на КПС/втория 
в дясно/.Втори от ляво:К.Е.Ка- 
тушвв,секретар на ЦК на КПСС. 
/сн:Интерфото-МТИ-$нгария/, 
/оегтолук1Ш яА ЗЩ.,___

75-4691-8-Делегация на Герма! 
ската единна социалистическа 
партия,в°дена от Паул Марксв- 
ски /втори в ляво/,член на Ц1
на ЦКТД6Л МеждУнаР°ДНи връз*

ската обединена работническа 
партия,водена от Едвард Бабак, 
член на Политическия комитет и 
секретар на ПОРП.
/сн:Интерфоео-МТИ,Унгария/, 
/репродукция/,ЗЩ.

75-4691-9-Председателят на събра
нието Джанкарло Пайота,член на По- 
литическия комитет и секретар на 
ЦК'на ИКП.

/ сн:Интерфото-МТИ,Унгария/, 
/репродукция/, ЗЩ.

I

76-71-1-Момент от откриването на съвещани 
нието на министрите на външните работи не 
НРБ,УНР,ГДР,ПНР,СРР,СССР и ЧССР на 15 де*
ври 1975г.в Москва 
/Репродукция/,ЗЩ,
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26-71-2-Преди започването на
съвещанието на министрите на
външните работи на 15 декември 1975г.0т лява на дясно:
Фридеш Пуя/УНР/,Петър Младе-
нов/НРБ/,Бохуслав Хньоупек
/ЧССР/,Стафвн Олшовски/ПНР/,
Андрей Громико/СССР/,Джордже
[Лаковеску/СРР/,Оскар Фишер/ГДЕ/.
/Репродукция/, ЯЩ.

76-71-8-Ибарури,Долорес, 
председател на Комунисти
ческата партия на Испания 
/Репродукция/,ЗЩ.

*
76-408-1,2-Момеити от посрещането на Генералния секретар на Пор
тугалската комунистическа партия Алваро Куняд на 19.XI.1975 г. в Берлин.
/Репродукция/, ЗЩ.

♦

%

О

/ 0

I76-1347-18-Ръководни дейци 
от социалистическите стра
ни по време на почивка в 
Заседателната зала на ХХУ-тия 
конгрес на КПСС.
/Репродукция/, ЗЩ.

V
V т

76-1347-21-Моменти от събранието 
на партийния актив на Москва със 
задгранични гости на ХХУ-тия конгрес на КПСС,състояла се на 27 февруари.
/Репродукция/, ЗЩ.

I



МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

- по време на заключителното за
седание на Международното съве
щание на комунистическите и ра
ботнически партии, /р еп р ./  ИК

69-2253-29-Заключителното засе
дание на комунистическите и ра
ботнически партии от Международ
ното съвещание в Москва.

/р е п р . /  ИК

€

69-2253-30-Делегацията на БКП, 
взела участие в Международното 
съвещание Аа комунистическите и 
работнически партии в Москва.

/репр./ ИК

69-2253-31-Делегацията на БКП, взе
ла участие в Международното съвеща
ние на комунистическите и работни
чески партии в Москва по време на 
полагането на венци пред мавзолея на 
В.И.Ленин. /р е п р . /  ИК

69-2253-32-Делегацията на БКП, взела 
участие в Международното съ:ецание па 
комунистическите и работнически партии 
в Москва, разглежда архитектурните па
метници в град Владимир, /репр./ ИК

✓



3 3

69-2253-33-Членове на делега
цията на БКП, начело с Т.Жив
ков на посещение в Звездния 
град. /репр./ ИК

разглежда областната 
промишлена изложба. В 
ляво първият секретар 
на обкома на КПСС М.А. 
Пономарев. /репр./ ИК

69-2253-35-Генералният секретар 69-2253-36-Международно съвещание
на ПК на КПСС и ръководител на на комунистическите и работничес-
делегацията на КПСС Л.И.Брежнев ки партии - Москва, 10 юни 1969 г.
подписва основния документ на Говори Тодор Живков - ръководител
Международното съвещание на ко- на делегацията на БКП. /репр./ ИК
мунистическите и работнически 
партии. /репр./ ИК

*

V
4

\
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МЕЖДУНАРОДНО КОМУНИСТИЧЕСКО И РАБОТНИЧЕСКО
ДВИЖЕНИЕ

69-2253-17-Делегацията на КПСС 
по време на заключителното за
седание на- Международното съве
щание на комунистическите и ра
ботнически партии, /репр/ ИК

.69-2253-18-Делегацията на БКП по 
\време на заключителното съвещание 
&а комунистическите и работничес
ки партии, /репр./ ИК

на ЦК на КПСС и ръководител на 
делегацията на КПСС Л.И.Брежнев 
подписва основния документ на 
Международното съвещание на ко
мунистическите и работнически 
партии. /репр./ Ж

10
4

69-2253-20-Участниците на Между
народното съвещание на комунисти
ческите и работнически партИи по
лагат венци пред. мавзолея на Вл. 
Илич Ленин на Червения площад.

/репр./ ИК

щ -  ш ъ  - у

69-2255-23-Т.Живков и И.Т.Новик в 
разглеждат музея "Златни врати във 
Владимир. /репр./ ИК

»

/
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69-2253-21-Делегацията на БКП на 
Международното съвещание на ко
мунистическите и работнически 
партии на гости при съветските 
космонавти в Звездното градче, 
/репр./ ИК

69-2253-22-Летецът-космонавт на 
СССР Г.Т.Бореговой подарява знач
ка на др.Тодор Живков.
/репр./ ИК

69-2253-24-А.Н.Косигин, Т.Жив
ков, Л.К.Брежнев, Г.И.Воронов 
на Внуковското летище при из
пращането. на делегацията на 
БКП, взела участие в Междуна
родното съвещание на комунис
тическите и работнически пар
тии в Москва, /репр./ ИК

69-2253-27-Участниците на Меж
дународното съвещание на комунис
тическите и работнически партии 
във Владимирската зала на Големия 
Кремълски дворец. /репр./ ИК

*

*н л /

А.Н, Косигин, Л •И. Брежнеь , 
Р.Живков, I .И.Воронов на Внуковското 
летище при пристигането на делега — 
цията на БКП, начело с Тодор Живков,
за да участва в международното съвещание на комунист, и, работнически парти^. /репр./ 11К

®9*2Я53-26-А. Н. Косигин, Л . И. Брежнев ,•
/.Живков, Г.И.Воронов на Внуковското
летище при пристигането на делегациятана ВК1Т. /репр./ ИК



V '
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ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО 2

ЬСИЧКИ ПМ о.-илзеим

78-889-2 Отляво - Преде.ма 78-889-7,11-Председателят на Министерския сълет Ств-нко 
МС Станко Тодоров,преде.на Тодоров прие делегация на нашита обществекост,която 
Нац.комитет за европейска участвува в мекдунар.форум "Опрете иаутрокната бомба", 
сигурност и сътруднич.Геро „ който се състоя в Амстердам Н.Хлебарова/МД
Грозев и Георги Димнтроа-
Гошкин Н.Хлебарова/МД

1г •

I
$

%»
\



НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ 
И СЪТРУДНИЧЕСТВО

а л б .48-14 и

N\

80-1599-4,5 В Съюза на българските журналисти се състоя среща на Бюрото на Нац»комитет за европейска
сигурност и сътрудничество с гостуващата в нашата 
страна делегация на Полския комитет за европейска си
гурност и сътрудничество  ̂ Н.Хлебарова/МД

80-1600-3 Момент от сре- 
щата Н.Хлебарова/МД

80-1600-4,6 Моменти от срещата на Бюрото на Нац. 
комитет за европ.сигурност и сътрудничество и деле
гацията на Нолския комитет за европейска сигурност 
и сътрудничество Н.Хлебарова/МД

80-1600-7 Отговорният секре
тар на Полския комитет за 
европейска сигурност и сътр. 
Ричард Тюрдюк/в ляво/ по 
време на срещата

Н.Хлебарова/МД
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БЪЛГАРО-АЛЖИРСКИ ДРУЖЬСТЗО
'

Ми Г/УГ
ДО\Гп г

/

, р  ■ " Ш  >-3

Г  *****
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/ е ' 47 •'■() 07
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Х7о ;1 ?3"Йфия®:3а0вД/К р ?А р ^ * /."Г РО' АЛМРОКОТО « * * * » »  »®  ̂ » «  "Триадица" „а
%

Ч - Щ у

в

76-о5^о-9-Заседание на Българо- 
Алжирското дружество в зала 
1 Триадица" ка хотел "София".

/Кр.Арсов/ЛА

%
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

‘Ът \Л/*6\ /V/ V- и /

ЦЕНТРАЛФОТО

►

»

ул. ,Гр. Игнатиев“ № 2 тел. 87-64-91, 87-30-07

ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

Заключителен етап от Общоевропейското съвещание.за сигурност. /репр./,ИК 
75-3571-32,33-Първият секретар на ЦК на БКП и преде, на Държавния 
съвет Т.Живков говори по време на съвещанието.

'' -  --------

и

ь ч  я т  1 Р  ■

75-3571-|Й-Заключителен етап от Общоевропейското 
съвещание за сигурност. 
Общ план на залата. 
/репр.ДИК

»



>

(

Алб. 48 - 14.

ДГУЖЪн МЕЖДУ НАРОДИТЕ.

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-1397-22-Съвещание на м-рите
по външните работи на европейските социал. страни - „ частнички
въз Зардавския договор,Букурещ, 
18,19.11.1971 г. /ВИ

71-1397-23 - Делегация на НРБ на 
съвещанието в суку у«1ц, хо, х9.11.7а г .

/ЕИ
* ,

Съвещание на политическия 
корсултативен комитет на 
държавите участнички във 
Варшавския договор.
/р е п р о д у к ц и я / З Щ . _________

72-5574-15-Хелзинки,25.XI.72 ,г.
За първи път от 150 години пред
ставителите на всички европейски 
страни заеха места около шестоъгъл
ната маса във финландската столица. 
/ репродукция/ЗЩ.

73-144-1-Министър председателят на Фин
ландия Урхо Кеконен на прием приветствува 
делегатите на многостранната консултативна 
среща в Хелзинки за подготовка на конферен
цията за европейска сигурност и сътрудничес- 
во.
/репродукция/ЗЩ.
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73-144-2-Делегатпте на Ве- 
ликобритания и Франция на засе
данието на многостраната кон
султативна среща за европейска 
сигурност и сътрудничество. 
/репродукция/ЗЩ.

73-144-8-Делегациите на Австрия 
и САЩ.
/ репродукция/ЗЩ.

73-238-1-Хелзинки,22.XI.72г.
Зала "Диполи" Подготвителните 
консултации във връзка с Общоевро
пейската конференция за мир и 
сътрудничество.
/репродукция/ЗЩ

73-144-4-Делегацията на Румъния 
/ репродукция/ЗЩ.

73-238-2-Делегацията на СССР на много
странната консултативна среща аа 
европейска сигурност и сътрудничест
во.От ляво-бившият постоянен пред
ставител на СССР ь ООН Валериан Зо~• 
рин,един от ръководителите на съвет
ската делегация.
/репродукция/ЗЩ,



< *
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/-VИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА___

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-80-07

ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

75-3039-1,2-Група съветски туристи посещават места 
на връх Столетов, където са станали важни истори
чески събития. /Н.Чобанов/ИК

75-4818-1-Будапеща.Изглед от проведената на
19.II.1975г.в залата на 
Унгарската академия на 
науките международна 
конференция на дружест
вата за дружба със СССР 
на социалистическите 
страни.
/Репродукция/,ЗЩ.

75-4818-3-На 27.11.1975г. 
Първият секретар на ЦК на УСРП 
Янош Кадър прие председателя на 
организацията за освобождение 
на Палестина Ясе^рАрафат. 
/Репродукция/,ЗЩ1

75-4818-2-Унгарският министър 
на външните работи Пейя гово
ри на конференцията. 
/Репродукция/,ЗЩ.
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75-4818-11-Янош Кадър,Нърви се
кретар на ЦК на УСРП/ляво/прие 
гостуващия в Унгария на 11-15.XI. 
1975г.Генерален секретар на ПКП 
Алваро Кунял.
/Репродукция/,ЗЩ.



/
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ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игпатиеи“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

.  а

73-3864-38-Йзглед от зала 
"Финландия".
/ репродукция/ЗЩ

73-3903-16-Изглед от зала "Фин** 
ландия"
/ репродукция/ЗЩ

73-3909-1-Кагароли,Агостиио, 
Секретар на обществените ра- 
боти-Батикана. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3909-2-Гарет Фиджералд-м-р 
на външните работи на Ирландия. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3909-3-Шарп,Мич8л,м-р на външните 
работи на Канада.
/репродукция/ЗЩ.
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73-3909-4-Медичи,Джузепе,м-р 
ва външните работи на Италия. 
/репродукция/ЗЩ.

и .

73-3909-5-0лшовеки,Стефан,м-р 
на външните работи на Полша. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3309-6-Рюи Патрицио,м-р на 
външните работи на Португалия. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3909-7-Щсл,Валтер,м-р на 
външните работи на ГФР.

7^-3^03-8-Радо,Лореано Попее, 
м-р на външните работи на Ис- 
панця.
/ Репродукция/ЗЩ.

73-3909-9-Кристофидис,Йоанис,ми
нистър на ваншните работи на Ки
пър.
/репродукция/ЗЩ.



Алб, 48 - 14. 

ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
централ-фото

уЛ* ”Гр' Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

73-3909-10-Макс Бан дер Стоел, 
м-р на външните работи на Да
ния.
/реородукция/ЗЩ.

73-3909-12-Аугустсон, 
Ейяар,м-р на външните 
работи на Исландия. 
/репродукция/ЗЩ.

Н
73-3909-11-Варвиг,Дагфин,м-р 
на външните работи на Норве
гия .
/репродукция/ЗЩ.

73-4814-33-Новата сграда на 
Международния център за кон
ференции в Женева,открит през 
април 1973г.,където от 18.IX. 
1973г.се провежда втората фа
за от Конференцията за сигур
ност и сътрудничество в Евро
па.
/репродукция/ЗЩ.



у
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73-4814-34-Общ изглед от засе
данията на конференцията за си
гурност и сътрудничество в Ев
ропа.Септември , 1973 г. 
/репродукция/ЗЩ.

73-5745-35-Среща на ръководи
телите на комунистическите и 
работническите партии на соц. 
страни в Крим.
/репродукция/ЗЩ. :

74-3243-32-Заседание на конфе
ренцията за сигурност и сътруд
ничество в Европа.Женева,1973г. 
/ р е пр оду кци я/ЗЩ.

\

# 74-3243-33-Делегацкя на САЩ 
начело с Хенрих Кидинджър по 
време на заседание. 
/репродукция/ЗЩ.

1

74-3243-34-Делегация наводена от Аба Еван м-р 
□ните работи на Израел. 
/репрсдукция/ЗЩ.

Израел, 
на вън—

74-3243-35-Андрей Громико,м-р
на външните работи на СССР при
пристигането му в Женева за учас
тие в заседанията на европейската
конференция.
/репродукция/ЗЩ.

./
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ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

73-3864-7-М-рът на рън- 
шните работи на ГДР Ото 
Винцер /ляво/ и Алек 
Дътлес Хгом-Великобрита- . 
ния,в зала "Финландия” 
преди заседание. 
/репродукция/ЗЩ.

Т-1 Ч

т

Жо^тр,Мишел,м-р на външните 
работи на Франция. 
/рерродукция/ЗЩ

* -

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

9

73-3864-8-По врема на приема 
даден от Президента на Финлан
дия Урхо Кеконен в чест на ми
нистрите на външните работи на 
страните участнички в конферен 
цията за сигурност и сътрудни
чество в Европа. 
/репродукция/ЗЩ.

1

73-3864-10-Хилт,Алфрсд,м-р
на външните работи на Лих
тенщайн.
/репродукция/ЗЩ.^ ,

73-3864-11-Род.г.ърс,Уйлям,Дъркавен се
кретар на САИ.
/репродукция/ЗЩ.

• А
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73-3864-12-Министърат на 
външните работи на СССР,
Андрей Громико. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3864-13-Хюм,Алек Дъглас, 
Министър на външните работи 
на Великобритания. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3864-14-Грабер,Пиер,м-р на 
външните работи на Швейцария. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3864-15-Делегацията на НРБ 
начело с м-ра на външните ра
боти Петър Младенов. 
/репродукция/ЗЩ.

73-3864-16-Младенов,Пе
тър, министър на външни
те работи на НРБ на три
буната в зала "Финландия" 
/ репродукция/ЗЩ.

<

73-$864-37-Изглед от зала "Фин
ландия" , където се провежда пър
вият етап от Европейската кон
ференция за сигурност и сътру
дничество ,юлн 1973 г./ репродукция/ЗЩ.
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ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ

IИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07

73-?38-3-Делегатк на ГДР и 
ГфР - от ляво-Зигфрид Бок 
и Хайнц Олзер-ГДР и Гвидо 
Грюнер и Детлев Шел - ГФР. 
/репродукция/ЗЩ

73-1151-18-Хелзинки от 26 до 31.1. 
1973 г.Българската делегация на 
многостранната консултативна сре
ща за европейска сигурност и сътру
дничествс.
/репродукция/ЗЩ._________

73-238-4-Ричард Гьотерман,гда- 
вен секретар на м-вото на вън
шните работи на Финландия,из
бран за председател на консул
тативните срещи в Хелзинки. В 
дясно-Ахти Карелайнен м-р на
външните работи на Финландия.

75-1151-19-Хелзинки,Вера Напе
ва, делегат иа НРБ говори на за
седание от първия етап на Общоев
ропейското съвещание за сигурност 
и ^сътрудничество.
/репродукция/ЗЩ.

__ '  4 \ /

73-3862-31-Момент от последната под
готвителна сесия на конференцията за 
европейска сигурност и сътрудничество 
в Хелзинки.
/репродукцил/ЗЩ.



?3-3864-1-М-рите на вътреш
ния работи на 35-те държа
ви участвували в конферен
ция зя сигурност и сътруд
ничество в Европа—X ' д ...инкк, 
гли,‘°73 г. _
/д :црод;;кция/ЗЩ.________

73-3864-3-Посрещане на бъл
гарския м-р на външните ра
ботя Петър Пладензв в Хел
зинки за участие в Европей
ската конференция за сигур
ност и сътрудничество в 
Европа.л 
/репрод

73-3064-2-Посрещането на съвет
ският м-р на вътрешните работг 
Андрей Громико,в Хелзинки от не
говия фипаадски колега -Ахти Ка- 
ралайнен.
/репродукция/ЗЩ

73-3864-4-Съветският м-р на 
външните работи Андрей Гро- 
мико и зам.м-ра на вънините 
работи на СССР И.Земсков по 
време на заседание. 
/репродукция/ЗЩ.

е,6-Съветският министър на външните работи Андрей 
1ромико и Ахти Карелайнен,м-р на външните работи на Финлан
дия в Хелзинки.
/репродукция/ЗЩ.
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БОРБА СРЕЦУ ВОЛНАТА,ЗА МИР, 
ДЕМОКРАЦИЯ И ЧОВЕГГКИ ПРАВА

» * <  ................*
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81-2214-25,26 Моменти от манифестацията в поддръжка на ирландците,
правещи гладна.стачка,след смъртта на Боби Санд,от гара Сен Лазер до посолството на Великобритания в в Париж ‘ '

Кийстоун/МД
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

БОРБА СРЕЩУ ВОЙНАт,ЗА МИР,ДЕМОКРАЦИЯ И ЧОВЕШКИ ПРАВА

✓Ц <

80-123-25 Помощтта на виетнам
ския народ за кампучийския народ 
е голяма - товарене на камтгчий-
ски кораб с храни а пристанището: 
на Сайгон;- 'Таннщето Са....п '

репр./МД

80-212-23 Палестински бродкрачки 
демонстрират изкуството си

репр./МД

80-212-21,22 Изложба на тллади палестинци в московския Дворец на 
пионерите,посветена на Междунар.ден за солидарност с арабския на
род в Палестина репр./МД

7/4 г
80-^212-29 Поетът Евгений 
Евтушенко по време на реци
тала в Двореца на спорта в 
Лужники.Постъпленията от 
рецитала са за фонда за 
помощ на патриотите на Чили. 
Авторски рецитали поетът е 
имал в 64 страни в света

репр./МД
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80-212-30 На вечерта на поезията
на Евгений Евтушенко присъствува
г е н . секретар ка комунистическата
партия на Чили Луис Корваланрепр./МД

81-2314-18 На 1 май 1981 год. 
десетки хиляди граждани от 
Западен Берлин демонстрираха 
сред/ решението па НА.Т0 относно 
ядреното оръжие и нез^тронната
 ̂0 м ̂ а Шнайде р/Г.ТД

О  ]
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г У ъ Ж

л л
у

>

81-28: 4-19 Събиране на 
подписи срещу подкрепата 
на САЩ на ,г™гиа Аятикя 
и за признаването на

0 от САЦ с'е състоя в 
,,орк на 22 април. 1981 

година "ШШШЛОлкзие/ЗЛД

ток се състся протестна 
ттемонотозция на 3000 
безработни младежи.Те 
поискаха от правителст
вото да им осигури ра-
бота ПГефер/МД

1981 г^д.милиони порт;, галци 
от пялата страна з^частвуваха 
в демонстрация за чествува-
нето ка 7-“г°Дигаш ната отсвалянето на фашисткия режим

Фьорстерлинг/НД

2 А

I

81-2014-21 През април 1981 г. 
повече от 100) индианци от 
племето "корвус*1 протестираха 
срещу решението на Еърх.съд
лишаващо ги'да живеят в 
резервата Бигхорн Райвър

Ие фе р/МД
>  .

<•

•%*
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БОРБА СРЕЩУ АГРЕСИЯТА ■ /
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79-518~2,7,9-Протест на столичани пред Китайското посолство,по повод аг
ресията на Китай срещу Виетнам.

/В.Димитров/АШ

79-518-11,12-Протест на столичани пред Китайско
то посолство,по повод агресията на Китай срещу 
Виетнам. /В.Димитров/АШ

/

79-579-3-Инж.Гюргев чете 
протестна телеграма на ми
тинга в завод "В.Коларов", 
по повод китайската агре
сия срещу Виетнам.

/М.Савова/АШ
I

79-579-5-Част от при- 
съствуващите на митин
га в завод "В.Коларов", 
по повод китайската аг
ресия срещу ^иетнам.

/№. Савова/АШ
\
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т
80-1531-26"Сте .ата на исканията',1

р  П Гр *./ и троена на Плас дьо Пале роА • -п
пред й-во на финацсиите е пария 
от участниците в голяк:а>та мани
фестация от 2Я май на слухтели 
от театъра,аудиовизията и кул
турната анимация . * /КТ7ре л р./

*
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