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алб, 51-1-1

БКП - ОТ 9 .IX.1944 г

IX КОНГРЕС НА БКП

Н -1 \ *АМ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. ,Тр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 745-25

66/3904-5 - Посещение на 
кубинската делегация въь 
Варна и "Зл.пясъци".
5 . /оку.клон Варна/ЕИ

66/3918-8 - Югославската делегация на 
посеще1 1 въз Враца. / .^раца/ ЕН .

, р. 24/36

1 л

10 - Както кадър 8. 19 - Както кадър 8.

пС /3918 
,0,19
ф. 34/66
ки



алб. 51-1-1

66/3680-5 - IX конгрес на 
БКП. Приветствува Ерих . 
Юнгман,ръководител на де
легацията на Германската 
комунистическа партия.

/Торос Хорисян/ЕИ

67/1238-2 -Посрецане на съветската 
делегация за IX конгрес на БКП. /ЕИ



( 1 I Нас ам
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев*4 № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

Среща на стар' партидни дейци с членове на Полит- _ 66/3421-6 - Среща 
бюро и на ЦК ка БКП по слзгчай Деветия конгрес не БКП. бюро на 
66/3312-7 - д ловият през и- 66/3313-11 - Ча ст от прп-иате /еГ

ПоТ?Т ТГ и!
;и

4 I «• ещата. Говори
кретар на ГК на 

ЗКП Т о д зр Пи вк о-в.. /С т р ~ ков/
пъвваят с

съствуващг. те на събрание- 
то. /Свркзз/ Ш

С2 / П

т т V

Лш

66/3553-4 - Тържествено 66/3564 - Тържествен митинг на комсомолските дружест- 
събраяие в чест аа IX кон- *а в чест на IX конгрес на БКП. /Асенов/ ЕИ 
грес на БКП на ЦС на науч— 5 — Президиумът на ми- Ю  - Г .Атанасов ,първи секретар
но техническите съюзи в 
България. /Асенов/ ЕИ

тинга. на ГК на ДКМС приветствува 
митинга с кратко слово.

66/3565-1 - Тържествен митинг на комсомол
ските дружества в чест на IX конгрес на БКП. 
Румен Попов, първи секретар на ГК на ДКМС, 
произнася приветствзно слово след връчване 
на вимпела на ГК на БКП. /Асенов/ ЕИ

! IУ

" ~"Тп1г ш Ш шщ ши 11 ии у д; ч—
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66/3565-6 - Тържествен ми
тинг на комсомолските дру
жества в чест на IX конгрес 
на БКП. /Асенов/ Ш

пред мавзолея на Г.Димитров 
от съветската делегация за 
IX конгрес на Б К П * Д Д И Й ^ И- е »

66/3564-2,4 - Тържествен митинг на Комсомола в чест 
на IX конгрес на БКП в Партийния дом, София. /Асенов/Ш

66/3538-3 - Полагане венец 66/3700-2 - Посещение на 
пред мавзолея на Г.Д1 митоов делегацията,на италианската 
от делегацията на ГДР за компартия в завода за полу— 
IX конгрес на БКП. проводници в Ботевград.

/Зт*тло-ртл0в/ьЛ ______________ /Зиновиев/ ЕИ

66/3700-11-Както кадйр 2. 66/3701-2,5 - Посещение на делегацията на италианската
компартия в завода за полупроводници в Ботевград.
Др.Александро Натта говори на сйбраьието. /Зиновиев/ Е1.
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БКП - ПЕРИОДА ОТ 9.IX. 4 4 г. НАСАМ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев" Л* 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-8Б-25

66/3701-9 - Посещение на 
делегацията на италианска
та компартия за IX конгрес 
на 1КП в завода за полу- 
- „оводници-Ботевград.
^ _________/Зиновиев/ ЕИ

66/3759-5,7 - Делегацията на монголската'комунистическа 
партия за IX конгрес на БКП на посещение в Комбината за 
полуцелулоза и картон. /Зиновиев/ Ей

66/3760-6
66/3759.

- Както филм 66/3761-3,9 - Делегацията на Фронта за национално осво 
бождение на Южен Биетнам на посещение в Завода за теле 
фонна и телеграфно техника. /Зиновиев/ ЕИ

6/ 3761-10 -Както кадър 3. 66/3822-1,3 - Изпращане на виетнамската делегация 
1 а конгрес на БКП на аерогара София. /Бурмов/ ЕИ за



I
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66/3730-5,6 - Групова снимка на интербригадистите българин заедно с 
генералния оенго-рог, и * Испанската компартия Е.Листер,. /Сибироки/ЕИ

оо/-у7‘] 5,8 _ Генералният секретар на 
компартия Е.Лиетер. /Сибирски/ЕИ Испанската

66/3576-3,6,7 - Както кадър 1.

66/3576-1 - Посрещане на 
оьаетоктчт» гЛ..„г,:.,,я за 
IX конгрес на БКП,

/Бурмов/ ЕИ



\ ИДЕОЛОГИЧНА РАБОТА, ПАРТИЙНИ ШКОЛИ 
ПАРТИЕН УНИВЕРСИТЕТ Ш ’

5 1 - 1 - 1

69-708-Лектория з института по марксизъм-лени
низъм. /М.Върбанов/ ХП 

3-проф.Гергин Гиргинов. 6-Тодор Ганчев - канди
дат на юред.науки.

69-708-8-Институт по 
марксизъм-ленинизъм - част 
от слушателите на лекциите 

/М.Върбанов/ Х П '

69-708-11-Част от слуша
телите на лекции в и-та 
по марксизъм ленинизъм.

69-2042-8-Заседание на 
партийния актив в с.По 
ликраище, Търновско. 

/М.Върбанов/ ХП



БКП - ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЛЕНИНСКИ РАЙОН

69-429-2-Част от присъст- 69-429-6-Президиумът на
ващите на конференцията. партийната конференция.

/О.Вскеселиев/ ХП



ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

5 1 - 1 - 1

фл 1 I

/Ч

69-3414-7,8-Среща на ПБ на 
ците-първенци в Юбилейното

на БКП с комсомол- 
съревнование.
/Кр.Арсов/ ХП

/

»

69-4921-Ь-Иървият секре
тар на ЦК на ВКи др.То
дор Живков на срещата на 
три поколения полиграфи
чески работници. 
/Огн.дюкеселиев/ ип

6У-4 9В1-6-ДР.Т.ЖИВКОВ
на срещата на три поко
ления полиграфически ра
ботници.
/Огн.Юскеселиев/ ИК

\ I« •



69-3268-1-2-Първият секретар на ЦК на БКП др.Тодор Живков, след съ
вещанието с първенците от селското стопанство в гр.Толбухин.

/Огн.Юскесилиев/ ИК
ч

у

I
69 -3412-Ореща на ПБ на ЦК на БКП с комсомолци-първенци в Юбилейното 

к  съревнование. /Кр.Ареов/ ХП
1,^Говори Иван Панев. % . 3-Г1рез> диумът.

ШВШ

6&-3268-3,4-др.др.Иван Михайлов, Георги Трайков и Живко Живков след 
юбилейната среща на Политбюро на ЦК на БКП с първенците от селското 
стопанство в град Толбухин. /Огн.Юскесилиев/ ИК



ПОБЕДНИ ГОЦЕ

Л 1>-

8,9,12-Среща на Политбюро на ЦК на БКП с 
Юбилейното съревнование.

и '

комсомолците-първенци в
/Кр.Арсов/ ХП

«

69-3413-8,9,11-Др.Борис Велчев - член на ПБ на ЦК на БКП говори на срещата 
комсомолците-първенци в Юбилейното съоезнование с ПБ на ЦК на БКП.

| н  ' /Кр.Арсов/ ХП

Среща на Политбюро на ЦК на БКП с комсомолците-първенци в Юбилейното
съревнование. /Кр.Арсов/ ХП

69-3413-1-Част от пре- 69-3414-2,4-Част от присъстващите на срещата, 
зидиума.
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

БКП - СТАРИ ПАРТИЙНИ ДЕЯТЕЛИ

73-1542-8-Мара Михайлова - 73-1542-9-Г.Калинков от
концлагеристка и ятак на Ив. Добринище,Благоевградско, 
Козарев от Добринище,Благо- партизанин и съратник на
евградско./М.Велинова/МК Ив.Козарев.

/М.Велинова/МК

73-1542-11-Ив.Гъркинин-осно- 73-1542-12-К.Златев-пар- 
вател на РМС в Добринище, тизанин и съратник на 
Благоевградско и ятак на Ив. Ив.Козарев.
Козарев. /М.Велинова/МК /М.Велинова/МК

73-1542-10-Елена Гъркинина 
помагач на Ив.Козарев.

/М.Велинова/МК

73-1543-1-Група бойни другари 
и съратници на' Ив.Козарев от 
Добринище,Благоевградско.

/М.Ве ли н ов а/МК

V
73-1544-4-К.Калайджийски - ятак к боен 
другар на Ив.Козарев, от Добринище,Бла 
гоевградско. /М.Велинова/МК



. //
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'73-1550-1-Лазар Хадтсиев- 
активен борец и съратник 
на Ив.Козарев,с.Добрини
ще ,Благоевградско.

/М.Велннова/КК

73-1544-9-Тина Захариева - 
ятачка на Ив.Козарев от До
бринище , Благоевградско

/М.Велинова/МК

73-1550-7-Д.Михайлов от 
с.Добринище,Благоевградско, 
партизанин от отряд "Н.Па- 
рапунов". /М.Велинова/МК

п

73-1550-9-Д.Сакарев-партиза- 73-1550-10-Ив.Калинков, 
нии от отряд "Н.Парапунов" партизанин от отряд "Н. 
от с.Добринище,Благоевград- Парапунов" от с.Добри- 
ско. /М.Велинова/МК нище,Благоевградско.

/М.Зелинова/гЖ

73-15о8-1-Методи Иванов Липев, 
от с.^обринище,Благоевградско, 
съратник на Ив.Козарев.

/М. Велинова/?,Ж

73-155В-2-Борис Парапунов- 
партизании от отряд "Н.Па- 
рапунов",от с.Добринище,
Благоевградско.

/М.Велинова/МК

Уо-хййо-а-Бетър Сапарев, от о . добри и у, ]?■*-., Благоев
градско ,помагач на Ко- зарев. /М.Велинова/МК

73-1558-6-Бойни другари и 
съратници на Ив.Козарев от 
с.Добринище,Благоевградско.

/М.Велинова/МК

4

кя

%



алб. 5 1 - 1 - 1
й р е к ц и я  н а  ф о т о г р а ф и я т а

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

СТАРИ ПАРТИЙНИ ДЕЯТЕЛИ

73-50-8-Илия Хр.Калинков, 
Ив.Г.Чавдаров и Благо Яки- 
мов Юсвв - бивши ятаци и 
съветници след изборната 
победа на БКП през 1932 г. 
над Михайловистките сили 
.в с.Кремен,Благоевградски 
окръг. /Ел.Селиктар/ИК

73-51-2-Станиш Вл.Джуг- 
данов и Ангел Ст.Джугда- 
нов - баща и син от с. 
Кремен,Благоевградски 
окръг, бащата - ятак ^ 
синът партизанин.

/Ел.Селиктар/ИК

73-51-4-Вангелия Дим.Узу- 
нова-Калинкова, партизан
ка от Неврокопския отряд.

/Ел.Селиктар/ИК

73-51-6-Благо Якимов Юсев, 
ятак по време на съпроти
вата срещу фашизма,зам. 
кмет от опозиционната лис
та на комунисти и земедел
ци през 1932 г.

/Ел.Селиктар/ИК

73-51-8-Кременските 
партизани: П.Н.Хаджиев, 
Илия П.Мкшев, Ив.Гр.Ко- 
кушев, Г.Ст.Ценкин,В.Д. 
Узунова,Анг.Джугданов, 
П.Ат.Юсев./Ел.Селиктар/

/ИК/

73-51-10-Ятаци от с.Кремен - 
Благоевградски окръг: Ст.Бл. 
Джугданов, Г.Гр.Радулов,М.Н. 
Джугданова,М.Г.Пръчков,Сул
тана К.Калинкова,К.Н.Балтов, 
Софка Г.Балтова,Ил.Хр.Калин
ков,Благо Як.Юсев,Ив.Г.Чав
даров. /Ел.Селиктар/ИК



73-1542-7-Люба Златева-концлагеристка от 
с.Добринище,Благоевградско.

/М. Ве л и но ва/МК

73-54-12-Партизанинът 73-1542-1-Група актигни борци
Анг.Джугданов от с.Кре— от Добринище,Благоевградско, 
мен разказва как турски бойни другари и съратници на 
войници на това место Ив.Козарев./м.Велинота/МК 
са убили кмета на с.Кре
мен Ил.Филиповски през 
Илинденското въстание 
1903 г./Ел.Селиктар/ИК

73-52-11-Михаил Пръчков 
от с.Кремен,Благоевградс
ки окръг разказва споме
ни из живота и борбата 
на партийната организа
ция ,/Ел.Селиктар/ИК

73-1542-6-Р. Боядхсиева-сестра 
и ятак на Ив.Козарев.

/М.Велинова/МК
73-1542-3-Бойни другари и съ- 73-1542-5-Мара Липева - 
ратници ка Ив.Козарев от Доб- сестра и ятак на Ив.Коза- 
ринище,Благоевградско. рев от Добринище,Влагоев-

/Т.1. Вели не ва/МК градско ,/М. Велинова/МК

У



• ' *■ '  Г /
* *
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СТАРИ ПАРТИЙНИ ДЕЯТЕЛИ

И»ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

брев.
Марукян/ ИК
70-5575-5-Йордан Катранд-жиев.

Участници в първите конгреси на Партията.
70-5575-7-Иван Садинс- 70-5575-8-Вълко Шива- 
ки. ров. ,

V?

0  -  >

73-104-3-Партизанинът от 
Неврокопския отряд Илця 
Мишев и Методи Липев пред 
пометника на Иван Козарев
в с.Добринище,Благоевградс
ки окръг. /Е.Селиктар/иК

73-Ю4-5-Ятачката Гърки-
нина и Методи Липев - ак
тивен борец против фашизм! 
и капитализма и обществен; 
от с.Добринище,Благоевгра, 
км окръг. /Е.Селиктар/ИК

70-5575-11-Участници в 
срещата на Ангел Тодоров- 
I секретар на ГК на БКП 
в София.



\ /А » г #
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73-49—4—Основателите на 
партийната организация 
в с!.Кп*” »и, Блягоевград-
ски окръг./Ел.Селиктар/

/ИК/ М

73-50-5-Илия Христов 
Калинков - един от осно- 
в^т^лгте на партийната 
организация в с.Кремен, 
Благоевградски окръг.

/Ел.Селиктар/ИК

73-49-10-Иван Благоев 
Караджов - един от осно
вателите на БКП вс. 
Кремен, Благоевградски 
окръг./Ел.Селиктар/ИК

73-49-12-Ангел Станушев 
Джугданов - партизанин, 
сега кмет на с.Кремен, 
Благоевградски окръг. 

/Ел.Селиктар/ИК

V
73-50-6-Иван Георгиев Чав
даров, бивш съветник и 
кмет от опозиционната лис
та през 1932 г.,ятак.

/Ел.Селиктар/ИК

73-49-7-Михаих Костов 
Кабаков, първият парти
занин от с.Кремен г Нев 
рокопска околия,близък 
другар на Н.Парапунов.

73-49-8-Михаил Георгиев 
Пръчков, един от основа 
телите на- партяйкнта ор 
ганизация в с.Кремен, 
Благоевградски окръг.

/Ел.Седиктар/ИК

73-49-9-Георги Григоров 
Радулов - един от основа
телите на партийната ор
ганизация в с.Кремен, 
Благоевградски окръг.

73-49-11-Нестор Иванов 
Мутафчиев - един ст осно
вателите на' Партийната ор
ганизация в с.Кремен,Бла
гоевградски окръг.

/ии.



алб 6 1 - 1 - 1  ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
СТАРИ ПАРТИЙНИ ДЕ. ЛТЕЛИ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

* -'•> * «ЗЯ. 1 - ч\*‘

70-5571-8-Драгой Код-
«ейков,участник в пър
вите хонгреси на Пар
тията./?. Марукян/ ИК

70-5571-10-Борио Богданов, 
участник в първите кон
греси на Партията.
/Рафи Марукян/ ИК

70-5572-1-Борис Богда
нов,участник в първите 
конгреси на Партията. 
/Р.Марукян/ ИК

70-5572-3-Ангел. Георгиев,участник 
в първите конгреси на Партията.

/Рафи Марукян/ ИК

70-3021-7-С то ьо Неделчев 70-5571-2,З-Среща на стари комунисти,учасънипи в
Чочоолу, бивш командир ка първите конгреси на Партията. /Рафи Марукян/ ИК
партизанска бригада, каре- 
ден представи тел ,генера
от запаса. - л
/К.Чобанов/ ПК /О - ,;Л ̂ ~



Б0ЖИДЗр Божи- 7П Л 9 Пл г» ков,участник в първите * 4 2 ^онка Ганева,
конгреси на Партида! участвала в първите
/Рафи Марукян/ ИК /?Н1рвмИ На ПаРтия*а.* /Рафи Марукян/ ИК

70-5574-6-Проф.Петър 
Георгиев,участник в пър
вите конгреси на Партията 
/Рафи Марукян/ ИК

алб. 5 1 - 1 - 1

А ^

70-5572-12-Цанка Ганева,, 
участник в първите кон
греси на Партията.
/Рафи Марукян/ ИК

70-5573-3-Иван Георгиев, 
участник в първите кон
греси на Партията.
/Рафи Марукян/ ИК

70-5573-5-Вълко Шива
ров,участник в първите 
конгреси на Партията. • 
/Рафи Марукян/ ИК

70-5573-9-Ганка Милтено- 
ва и Лука Вакарелов, 
участник в първите кон
греси на Партията.
/Рафи Марукян/ ИК

л Ш я А я

70-5572-8-Вичо Балабанов, 70-5572-9-Йордан Милев, 
участник в първите конг- участник в първите кон- 
реси на Партията. греси на Партията.
/Р.Марукян/ ИК /Рафи Марукян/ ИК



ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр Игпатиеи“  № 2 Тел.87 64-91, 87-80-67

СТАРИ ПАРТИЙНИ ДЕЯТЕЛИ
_2

>9-4628-1-Дора Калинкова 
-иден деец на ДоСруканска 
га революционна органи
зация.
'В.Иванова/ ИК

69-46^8-6,8-Пбтър Нейчев
революционна

- деец на Добруясанската 
организация./В.Иванова/ ИК

3017-5,9-Стоьо Недолге в Чочоолу в разговор с Руска Кирова, 
ятачка от село Сърнево , Ст. Загорско.
/ Н Чобамв/ ИК

70—3016—7—Стоьо Неделчев Чо — 
чоолу в дома на ятака Киро 
Киров в разговорете съ другата М ц

Н.Уой*
/И*

9-4619-4.7—Дора Калинкова деятелна на Добрукан- 
'ката революционна организация, /и.пванова/



70-301В-1-С тоьо Неделчев Чочоолу 
в разговор с ятачката Руска Кирова от с. Сърнево ьСт. Загорско.
/Н. Чобанов/ ИК

51 - Г - 1

70-3018-7-Стоьо Неделчев Чочоолу- 
бивш командир на партизанска брига
да в V оперативна зона.Понастоящем 

- генерал от запаса и народен предста-
т* тл гп о  тт

/Н.Чобанов/ ИК

У ̂

70 -30 19-1,4-Стоьо Неделчев Чочоолу в разговор с ятаците Ганка и 
Петко Петкови от село Загоре, Старо-Загорско. /Н.Чобанов/ ИК

70-30 20-б-С тоьо Неделчев 
Чочоолу в разговор с ятач. 
ка т а л. Не нко ва , с. "Бъдаще , 
"т.За горско.
 ̂ /*-. Члба но в/ИК

т°ль° Неделчев Чо-
Йовка Ня»?2«Е2а2р с ятаукатадомът и,с.
^ьдещо ,СТ .Загорско.

/ Н . Ч о б а п о з /  ИК

70-30 20-9-С тоьо Н. Чочоолу в домът си - 
Стара Загора. 
/ Н .Ч обанов/ИК

град



СТАРИ ПАРТИЙНИ ДЕЯТЕЛИ

69-1101-2-Партиен деятел, 
комсомолец и пионер. 

/К.Арсов/ ХП

■ ■ ■  .  
69-1102-2,5,7-Пионери, ком

69-1102-10-Пиоиери, ком
сомолци и партийни деяте
ли в Столицата.

/К.Арсов/ ХП

69-1101-3,5-Партийни деятели от Столипата.
/К.Арсов/ ХП

к

сомолци и партийни деятели - София./К.Арсов/ ХП

69-1008-3-Среща на сту- 69-3488-12-Активни борци 
дентж с жив участник във против фашизма в гр.Троян 
Витошката конференция. /В.Иванова/ ИК

/И.Дундаков/ ИК



69-3063-4,11-Старият партиен деятел Иван Вълев 
Иванов. /Огн.Юскесилиев/ ИК

Я к  е?-

69-3064-1О-Старият партиен 
деятел Иван Вълев Иванов. 
/Огн.Юскеснлиев/ ИК

69-3022-11-Старият пар
тиен деец, съратник на 
Димитър Благоев - Дра- 
гой Коджейков.
/В.Иванова/ ИК

69-3064-2-Старият партиен 
деятел Иван Вълев Иванов 
/Огн.фскесилиев/ ИК

69-443У-1-Т.Мартинов и Иор. 
Спасов, емигрирали в Берлин 
преди II Световна война. 

/1^ар.Върбанов/ ХП

69-3023-2-Старият партиен 
деец Драгой Коджейков - 
съратник на Димитър Бла
гоев. /В.Иванова/ ИК

, И  _ - *

69-3023-7,10-Старият партиен деец Драгой Коджейков
- съратник на Димитър Благоев.

/В.Иванова/ ИК



69-3489-1,4-Активни борци против фашизма.
/В.Иванова/ ИК оУ-ооУЬ-з-Партизани от 

хасковския отряд "Асен 
Златаров". /Е.Селиктар/ ИЬ

69-3597-4,8,9-Среща на партизаните от Хасковския отряд "Асен Златаров" в 
базата им на връх "Аида". /Ел.Селиктар/ ИК

69-3596-2-Партизани от 
• хасковския отряд "Асен 

.златаров".
/Вл.Нр^иктав/ ИК______

69-3597-1,2-Среща на партизаните от Хасковския от
ряд "Асен Златаров" в базата им на връх "Аида".

/Ел.Селиктар/ ИК

* /



алб. 51-1-1

\

ч

69-3598-4,7,8-Партизани от отряда "Асе" Ялатаров 
микрофона и камерата на Студията за документални

оазказват спомени пред 
и хроникални филми.
/Ел.Селиктар/ ИК

69-3598-11-Партизани от 69-3600-1,2-Партизани и ятаци от отряда "Асен 
отряда "Асен Златаров" Златахюв" , Хасковски окръг. /Ел.Селиктар/ ИК 
разказват спомени пред 
микрофона на Студиата 
за документални филми.
/Ел.Селиктар/ ИК

69-3288-9-На събора-митинг по случай 
честване 25 г. от акцията на Рило- 
Пиринския партизански отряд в м."Жа- 
бокрек" присъствуза и баба П.Дерменд
жиева, майка-героиня с 10 деца и др. , 
Ст.Станоев - секретар на ОК на БКП- 
Кюстендил. /Ел.Селиктар/ ИК

%



Л С
П < 1

Алб.51-1-1

VIII КОНГРЕС НА БКП >' - 0/ 
ВС.У1‘(̂ К ПК̂ ЙА (йп '■Я0Г

0 - ь ш

1

мг ш

■ 1
52-3266 
на VIII

1-Л.Аврамов говори 
конгрес на БКП. 
/Свраков/ЛА

( > 2 . 3 2 9 ^

С> 2'

У

е /

6 2 -3 2 9 7 -5 -П .Таков се и з -
казва на VIII конгрес на 
ЬКП. /Свраков/ЛА

62-3300-7-К.Луканов говори 
на VIII конгрес на БКП.

/Свраков/ЛА

/ Л  - П { <

п

62-3315-2-^Диков говори 
VIII кпнгясп на ККП.VIII конгрес на БКП.

/Свраков/ЛА
на 62-3319-2-^.Аврамов гово

ри на VIII конгрес на БКП.
/Божков/ЛА

М

ь— 3^1о-7-Др, Г. Трайков поздоа 
вдва VIII конгрес на БКП от 
името на-БЗНС./Свраков/ЛА

1>

В



62-3229-7-Ген.полк.Д.Дясуров се
изказва на VIII конгрес на 
БКП. /Свраков/ЛА

51-1-1

62-3185-5-Др.Виденов изнася 
доклад на VIII конгрес на 
БКП. /Свраков/ЛА



Б К I I  

VIII КОНГРЕС

алб. 51-1-1
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. »Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

4
62/3382-3,4 - Заключителното заседание. /Свраков/ ММ

62/3382-8-Както кадър 3. 62/3385-1-Делегацията от Дания 
посети.МК "Кремиковци". /Йорданов/
ММ

62/3385-7-Както кадър 1. 62/3338-8-Говори Т.Живков 62/3392-5-Цейлонската деле
на заключителното заседа- гация на посещение в Химико 
ние. /Бокков/ ММ фарм. завод, София. /Чарък-

чиев/ ММ';
✓



алб. 51-1-1

62/3393-4,8 - Цейлонската делегация на посещение в 
химикофарм. •завод. /Чаръкчиеь/ ММ 62/3412-8-Кубинската деле

гация на посещение в ЗШ, 
София. /Йорданов/ Ш

62/3506-3—Част от деле
гатите посети комбината 
за цветни метали в Плов
див. /Парушев/ ММ

62/3507-6-Част от делега
тите на посещение в Димитров
град. /Парушев/ 1<Ш

6 2 / 3 5 к ̂  и;си' • в
Димитровград. /Парушев/ №1

62/о509-4-Блас Рока на по 
сещение в Димитровград. /Парушев/ Щ

62/3511-2 6 - Блас Рока на посещение е Чирпан 
/Парушев/ Ш



• 51- 1-1 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Б К П ул. „Гр. Игнатиев“  № 2

VIII КОНГРЕС Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

62/3327-8-Дедег'ацията на 
ГДР на посещение в музея 
"Г.Димитров". /ГТихайлоза/ 
ММ

62/3332-3-Делегацията от 
Уругвай посети СТЗ,София. 
/Вурмов/ ММ

62/3333-1-Изказва се Д. 
Димов. /Свраков/ ММ

62/3336-5-Изказва се деле
гатът на Израел Давид Хеяин 
/Свраков/ №1

г

I



4 I у

'2/5337-1-Приветствия лод- 
нася делегатът от Лякоем- 
бург - Жак Нил. /С в раков/. Ш

62/3340-4-Китайската де
легация разглежда музея
'Т. Димктруов". /Чаръкчкев/ 
ММ 62/3343-2-Изказва се Е.Гаспе- 

рони от Сан Марино. /Свраков/ММ

*
ш

А ъ
А 1

5/3334-3-Др.ттг.X КО
г+У
грес

Т..АИВК03 сред делега 
. /Свраков/ КМ

I  :•* «?

62/3341-4-Делегатът от Люксембург Жан 
лил посет;: 29 средно иолитехн.у-ще,София. 
/Томов/ Ш!

62/334 З-З-Говори Феликс Диксон от 
П;_.нама. /Свракоь/ Ш



ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

VIII КОНГРЕС

алб. 51-1-1
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/3115-7-Австрийските делегати в разговор 
с др. Гаврилова. /Томов/ ММ

62/3110-8-Посрещане на аме
риканската делегация - X. 
Уинстън в разгозор с посре
щаните. /Свраков/ММ

62/3130-5-Посрещане на японска
та делегация на аерогара София. 
/Божков/ ММ

62/3134-6-Посрещане на гръцката 
делегация на аерогара София. 
/Чаръкчиев/ ММ

62/3127-5-Посрещане на японската де
легация на аерогара София. /Свраков/ММ



алб. 61-1-1

62/3134-10-Посрещане на 
делегацията от ГДР на аеро
гара София. /Чаръкчиез/ ММ

62/3136-9-Посрещане на 
италианската делегация на 
аерогара София. /йорданов/ММ

62/3148-2,7 - Посрещане на съветската делегация на 
аерогара София. /Томов/ ММ

62/3148-1О-Посрещане на ки- 62/3149-4~Посрещане на 62/3150-9-Посрещане на • д 
тайската делегация на аеро— чехословашката делегация кубинската делегация на /
гара София. /Томов/ ММ на аерогара София. /Томов/ аерогара София. /Михайлова/ММ 4

. > ММ _ ' ‘

I



БКП
VIII КОНГРЕС

алб. 51-1-1
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/3246-6-Блас Рока привет- 62/3247-10,12 - Съветската делегация посети завод 
ствува конгреса. /Сврак^в/ММ ,?В.Коларов!!, София. /Чаръкчиов/ и̂»1

62/3250-11-Делегати от Люк 
сембург на посещение във 
Винзавода, Лозенец,София, 
/ьурмов/ ММ

62/3249-9,12 - Както кадър 1

62/3248-3-Съветската деле- 62/3249-1,7 - Съветската делегация начело с др. Шале 
гация на посещение в завод пин на посещение в завод "В.Коларов", София. /Чарък- 
"В.Коларов", София./Чарък- чиев/ ММ 
чиез/ ГЯМ



62/3256-4- Холандската делегация 
посети обувния "9 септември", София.
/Михайлова/ ММ

' /

с- I 1
- I ' / }

алб. 51-1-1

62/3251-3-Както филм
62/3250./Бурмоъ/ММ 62/3252-4,7 /Свраков/ ММ

4-йзказва се др. Р.Дамя
нов .

7-Изказва се др. Методиев- 
секр. на СБП.

62/3254-7-Делегати от Българ
ската народна армия. /Божкоб/ММ

62/3253-1,4 /Свраков/ ММ 
1-Изказва се др. Н.Папазов. 4-Изказва се др. Али Ра-



62/3267-7-Изказва се др 
Обретенов. /Свраков/ ММ

а,лб. 51-1-3

Б К П  
VIII КОНГРЕС

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/3268-7-Суьоно Прадегдо поднася 
подарък на конгреса. /Свраков/ ММ

V

#  .

1 у

о2/3268-8—Приветствие поднася деле
гатът от Кипър - Андреас Фантие. 
/Свраков/ ММ

62/3273-7-Изказва се ген 
лов. /Свраков/ ММ

Ив. Михай-

62/3274-5,6 - Делегати 
/П.Божков/ ММ

от БНА делегати на конгреса. , 62/3275-10-Конгресксти пре
Партийния дом. ?Божков/ Мй

^  ......^



62/3^82-10-Чукди делегати 
от VIII конгрес на БКП на 
посещение в МК^Кремиковци". 
/Бурмоз/ ММ

-

алб. 51-1-1

-

.

62/3276-5,6 - Из конгреса. /Сзраков/ ММ

62/3284-2,7 /Свраков/ ММ 
2-Изказва се делегатът от Йордания. 7-Изказва се 

секр. на ГК,
Ламбо Теолов- 
Варна.

V

62/3285~3-Изказва се др. Цола Драгойчзва
/Свраков/ ММ



Т\ I %кли

//
4 Г /

[  *} ' :а/Т г-

ь

\

илб. 5 1 -1 -1

Б К П  
VIII КОНГРЕС

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

* /

62/3191-12-Ез конгресната 
/Божков/ ММ 24/о6

зала 62/3192-9-Част от президиума 
Божков/ ММ

[ у  'Дл0Л, - ■ 1

1
1^*- V
V * *

62/3197-9-Посреща‘не на 
гвкнейската делегация. 
/Парушев/ ММ

62/3209-7-Посрещане на вене
цуелската делегация. /Парушев/

'•  ̂ * • V. V- * %. Т* Л?/ ' - -
р

62/3193-2-Др. М.Григоров 
изнася своя доклад на кон
греса. /Свраков/ ММ

/* ?  - ОИ1 \ 1/

$

62/3212-3-Г.Трайков поздравлява 
VIII конгрес от името на БЗНС. 
/Божков/ ММ 24/36



а л б .  5 1 -1 -1  ^

62/3212-5,22 /Божков/ ММ 24/36
5- Задружени земеделци заедно с Г. 22-Делегати на конгреса. 
Трайков поздравляват конгреса от

62/3213-3,7 - Г.Трайков и задружени земеделци поздравляват VIII кон
грес на БКП от инето на БЗНС. /Свраков/ №1

6<-/.,.Л4 3,-г - делегати по време на почивката. /Свраков/ ММ

/

4



алб. 51-1-1

Б К П  
VIII КОНГРЕС

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев" № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/3153-4-Посрещане на хо- 62/3154-7-Посрещане на 
ландската делегация на аеро- полската делегация на 
гара София. /Чаръкчиев/Ш аерогара София. /Михай

лова/ ММ

■

62/3155-1-Съветската делегация 
полага венец пред Мавзолея на 
Г.Димитров. /Парушез/ ММ

62/3155-6-Делегати на VIII 
конгрес на БКП полагат венци 
пред Мавзолея на Г.Димитров. 
/Парушев/ ММ
------------------ -— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62/3160-3-Част от конгресната 
зала с конгресисти. /свраков/ МК

62/3158-4-Част от конгресистите. /Свраков/ 
ММ

/

62/3165-1-Др. Т.Жизк ов 
изнася доклада на ЦК. 
/Свраков/ ММ

*- V,:*



%

62/3167-1-Др. Т.Живков изна
ся доклада на ЦК. /Свраков/ММ

62/3168-1-Полагане венец 62/31?1-4-Посрещане на
пред Мавзолея на Г.Дими- бразилската делегация на
тров от вкоптите ^ъково— аерогара София, /иарушев, 
дители‘на БКП. /Свраков/ММ

62/3168-5,8 - Както кадър 1.
«

62/3169-4-Делегатите на конгреса 
полагат венци пред Мавзолея на Г. 
Димитров. /Страхинов/ !Т.

62/3172-9- VIII конгрес на БКП.
/Свраков и БТА/ >Ш



Б К П  
VIII КОНГРЕС

алб .  51-1-1

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев" Л* 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/3343-6-Говори Ролф Не- 
тум от Норвегия. /Сзраков/
т

66/3344-2,4 /Свраков/ ММ
2-Говори Елиас Муньос, 4-Гватемалският делегат 
Еквадор. " поднася приветствие*

52-1О-Делегатът от
на посещение в

V'. детска градина,Софид.
'

6б/о353-6-Деиегати от Маро
ко на посещение е 11.4 дет
ска градина, Софт. /Ми х рГ-/ Л А  ̂ '

'• О2/3355-5-КакТО фи?1М 
62/3353. /Кихай.

62/3348-3-Туринската делегация 62/3350-8,10 - Т.Живков и М.Суслов сред делега- 
посети ШСКремиковци*1. '/Ьур- тите. /Бешков/ ММ 
моз/ ММ



62/3367-6-Среща на някои делегати с 
курсистите от Висшата партийна школа. 
/Свраков/ ММ

62/3380-2- Конгресисти пред Па*
дом. /Свраков/ ММ пия

62/3357-6-Членове от ки- 62/3381-1-Говори др. 
тайската делегация посе- ков. /Свраков/ ММ 
тиха Музея на съпротивата.
/Йорданов/ ММ

62/330'/-б-залата по време на конгре
са. /Свраков/ ММ

алб. 51-1-1

62/3356-3-Говори Ж.Живков. 
/Свраков/ ММ

Т.Жив-



алб. 51-1-1 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Б К П  ул Игнатиев" № 2
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

VIII КОНГРЕС

62/3316-2-Д-р П.Коларов в разговор
с делегата от ГДР-Херман Матерн.
/Свраков/ Ш _ -  -

62/3319-7-Изказва 
ЦК - П.Кубадински

се секр. на 
/Божков/ ММ

62/3319-1О-Др. Д.Ганев /Божков/ 24/36 
ММ

62/3315-4-Кзказва се Нона 
Клисарова-директор на 23 
гимназия, София. /Свраков/ 
ММ

62/3317-5-Др. Т.Живков с 
делегати в залата. /Бож
ков/ ММ

62/3319-2-Изказва се мин. 
на въ^дршната търговия Л. 
Аврамов. /Божков/ 24/зб ММ



алб. 51-1-1

62/3319-14-Др. Т.Живков сред 
делегати по време на почивка
та. /Божков/ ММ

62/3323-2-Френската делега
ция посети ,!Ернст Телман", 
София. /Чаръкчпев/ ММ

62/3325-2—Италианският делегат 
^.Терачини посети 112 училище
в София. /Михайлова/ км

62/3322-1-Приветствке под
нася делегатът от Колумбия 
Росо Осорио. /Свранов/Щ

62/3326-8-Делегацията на ГДР
на посещение в мезуя "Г.Дими
тров". /Михайлова/ Ш

62/3321-4-Приветствие поднася делегатът 
от Швейцария - Роберт Креб*?. /Свраков/ш



алб. 51-1-1
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯ (А

Б К П  
VIII КОНГРЕС

ДЪРЖАНКИ ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-23

62/3287-1,2 - Пионери приветствуват делегатите на VIII конгрес на БКП.
/Свраков/ ММ

62/3289-2,10 - Д елегатът от 
между децата. /Парушев/ ММ Индонезия Суьоно Прадего

|

62/3290-10-Конгресна украса.
/Парушев/ ММ

62/3291-О-Партилният дом. /Божков/ Ш

мШш а |



алб. 51-1-1

62/3297-5-йзказва се мкн. ^2/3300-6,7 /Свраков/ Ш  
ка вътр. търговия Пеко
Таков. /Свраков/ ММ 6-йзказва се др. Е.Запря- 7- Изказва се др. К.Луканов.

--------  нова, тютюноработничка от
Ямбол.

62/3293-7-Както кадър 4. 62/3294-5,8 - Представителна група на пионерската орга
низация за поздравляване на VIII конгрес на БКП.
/Божков / ММ

62/3301-3—Изказва се писателят
•Камен Калчев. /Свраков/ ММ



62/3302-1-Поднася привет
ствие делегатът на Маро
канската компартия. /Свра- 
ков/ ММ

Б К П  
VIII КОНГРЕС

алб. 51-1-1
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. ,1р. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

62/3505-2-Укряса за конгреса. /Стра- 
хинов/ Ш

62/3306-7-Украса за конгреса. 
/Страхинов/ ММ

62/3307-2-Украса за конгреса
/Страхинов/ ММ

62/3301-7-Приветствие подна
ся делегатът от Гваделупа- 
Херман Сонжон. /Свраков/ ММ

62/3307-1-Украса за кон
греса. /Страхинов/ ММ



12
62/3311-4-Част от делегатите на кон
греса на посещение в историческия 
музей в с. Перущица. /Страхинов/ Ж

62/3312-3-Както филм 62/3311.
/Страхинов/ ММ

62/3314-2,4 /Свраков/ МП
 ̂Приветствия поднася деле- 4—Изказва се др. Т.Цолов, 
гатът от Белгия - Жорзс Глин- 
ьор. /Саракоа/ Ш

62/3315-2-Изказва се мин. 
на вътр. работи ген.полк. 
Д.Дкков. /Свраков/ ММ

.

62/3315-8-^Изказва/Се^п.Кубадиискн.
■Ч

\

_лТш.



алб. 51-1-1

Б К П
VIII КОНГРЕС

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07. 7-85-25

62/3257-1,8,12 - Среща на делегати от Италианската компартия и компартията в 
Гваделупа със студенти от Висшия икономически институт ”К.Маркс" в салона на
ВИТЙЗ. /Бурков/ ММ

62/3260-2-Делегати по време на почивката
/Свраков/ ММ

32/3258-5-Както-филм 62/3257. 
/Бурмов/ КМ

62/3262-1-Делегатът на Испанската 
компартия С.Алварес поднася при
ветствие. /Свраков/ ММ



алб. 51-1-1

^"аГ Т-.Ч

*

62/3262-4,5 /Свраков/ Ш

4-Проветствия поднася япон
ският делегат.

5-Пр4ветствия поднася и 
делегатът на КП в Северна 
Ирландия.

62/3266-1-Л.Аврамов се из
казва ка конгреса. /Свраков/ и  А

62/3266-6-Делегати по вх>еме на почив
ката. /Свраков/ КН

62/3267-5-Делегати по време на почив
ката. /Свраков/ УМ

%

62/3267-6- Изказва се Г.Кахаславов. 
/Свраков/ ММ



алб. 51-1-1 

БКП
VIII КОНГРЕС

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАНКИ ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

62/3241-2,16 - Делегати по време на конгреса. /Бокков/ ММ 24/36

62/3242-3,4,7 /Свраков/ ММ
3-/нгарският делегат Д.Не- 4-Корейският делегат Ким 
'ош поднася приветствие. Дзон-хан поднася привет-

^ ствие.
7- Б.Българанов чете доклада 
си.

? и

62/3243-5-Делегати в разговор 
през почивката. /Свраков/ ММ



I

62/3243-4-йзказва се др. 
Ст. Гюров• /Свраков/ МК

/

алб. 5 1 -1 -1

62/3244-6-Изказва се др. 
К.Гяуров, секр. на ГК в 
Пловдив. /Свраков/ ММ

62/3245-2-Пркветствие поднася 
делегатът на Гръцката КП - 
Апостолос Грозос. /Свраков/ Ш

62/3244-4-Делегати по 
чивка. /Свраков/ ММ

време на по-

6-? 1  '■
4

62/3245-7-Изказва се делегатът 
на Виетнам Хуанг Еан-хоан.

. /Свраков/ ММ

62/3246-2-Монголският делегат поднася 
приветствие. /Свраков/ ММ



62/3234-1?-Делегатът на 62/3236-10-Акад. Т.Павлов
холандската компартия Л. се изказва на конгреса.
В.Турунохоут»посети завод /Божков/ ММ 
"9 септември",София. /Ми
хайлова/ ММ

62/3231-б-Конгреса поздрав 
лява делегатът на итал.ком 
партия - Умберто Терачккк. 
/Свраков/ ММ

62/3235-9-Др. Т.живков и-®-. Ст̂ ггтс 
на конгресв. /Божков/ 24/36 / ММ

62/3232-13-Др. М.Суслов на конгреса 
/Божков/ 24/36 /ИМ _

С2/323 онков
Суслов на конгреса

»• //> * 1
I 4 4 №

Ш

алб. 51-1-1

Б К П  
VIII КОНГРБС

ДЪРЖА ВРИ ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-6-1-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

/

/



лб. 51-1-1

I

62/3238-8-Кактс кадър 3.

| у \

62/3238-3-Гости на конгреса на посещение 
в СТЗ, София. /Томов/ ММ

(

62/3239-4-Делегати на кон- 
.греса. /Божков/ МЬТ

Делегати на конгреса. /Божков/ ММ62/3240-4,12

62/3241-8-Говори Ела 
Куба. /Божков/ ММ о Рока-

24/36 * \



62/3216-1,3 /Свраков/ ММ
1-На трибуната е У Сю-Цюен- 
ръководит. на делег. на ККП З-На трибуната е Роман 

Замбровски - Полша.

62/3217-9-Делегатът на 
швейцарската компартия А 
Форел посети ЗММ, София. 
/Чаръкчиев/ ММ

62/3220-4-Гости на конгреса 
СТЗ, София. /Томов/ ММ

посетиха

алб. 51-1-1

VIII КОНГРЕС

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

.62/3215-7,8 - /Свраков/ ММ 
7-Др. Ст. Тодоров чете доклада си.

9

8-Др. Т.Живков по време' на почивката.\



/
алб. 51-1-1

62/3220-5-Както кадър 4.

/

62/3222-4-Испанският делегат0. Алварес на посещение в Ш  
, Кремиковци. /Ларушев/ Щ

62/3222-10-Както кадър 4.

62/3229-7-Изказва се мин.^ 
на нар.отбрана ген.полк.Д.Джуров.усвраков/ Щ

62/3231-1-Приветствие под
нася делегатът на РРП - 
Гсорге Апостол. /Свраков/Ж

Ш Я

62/3231-5-Приветствие поднася деле- 
гатът на IЕСП Херман ГДатерн. /Свракоь/

ММ

N

%



а л б . 6 1 - 1 - 1

б2/31?3-9-Др. Т.Живков из
нася доклада на ЦК. /Божков/ГЛГ.Т 62/3175-8-Др. Т.Живков по време на че 

тене доклада на ЦК. /Свраков/ Щ

Чй
62/3176-4,12 - Др. Т.Живков изнася доклада на /ьожкоб/ Ш ЦК

62/3181-4-Др. М.Суслов подг 
нася поздравления до конгреса 
ОТ името на КПСС. /Свраков/

Б К П  
VIII КОНГРЕС

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/3173-3-Фердинанд Козов- 
ски в конгресната зала. 
/Бонков/ ММ

^ М & т 111 конгрес на вкп.



алб. 51-1-1

62/3181-5-Както кадър 4. 62/3182-9-Др. Суслов подна- 62/3184-1-Делегати разглеждат
ся приветствие от КПСС. паметника на Ленин, подарен
/Божков/ ММ от М.Суслов от името на КПСС.

/Свраков/ ММ



алЯ. 61-1 -1 ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ1
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Щ й  Щ  % \':Л ул. „Игнатиев* Ле 2
ЧЕСТВУВАНЕ 70 ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА^. 7-64-91, 7-30-07 

СБИРКА В ЛОЗЕТО НА ГАБРОВСКИ В ТЪРНОВО

1/1276
.орисян
3,4

61/1278-4

Др. Енчо Стайков прерязва лентата и 
открива парка-музей "Първа социалисти 
чебка сбирка“.

61/127б-7-Трудещите се З-Трудещите се на път към 4-На тържеството при*
от Търново на път към местността, където се е съствуваха и др. Енчо
местността, където се е състояла първата соц.сб; - Стайков и Димитър Стоичков, 
състояла първата соц. ка. 
сбирка. /Хорисян/

/ _     ____________ . _  ____. . „ ■

61/1276
Хорисян

З-Слово за историческата 10,12 - 
сбирка произнесе др. Радул 
Канче в - първи секр. на ГК 
на БКП - Търново.

Официалните лица и част от присъству- 
ващите на тържеството.



алб. 51-1-1

65/187-6- Роднвй Арисменди, първи секретар 
на ЦК да Урагвайската комун. партия, говори за 
някои зсновни моменти от борбата и дейността 
на Урагвайската комун. партия на срещата с 
актива на Соф.партийна организация./Ангелов/ЕН

59/2453

Чаръкчиев

1,3,5 -Посрещане съветската делегация :за девето септемврийските тържества 
на аерогара Враждебна, София. /Чаръкчиев/ МК

/

»4/1?63-6- Владимир Вид нов, първи 
секретар.на градския комитет на ЕКЦ, 
откгпва срещата на Соф.гр.парт,актив 
с делегацията на ЦК на Белгийската ком. 
партяя./К,Свраков/ ЕН

59/1569-4-Поерещане на българската 
партийко-правит. делегация от пре
биваването си в Полша. /Свраков/ ММ



алб.

БКП -ПЕРИОДА ОТ 9.IX.44 г. НАСАи

У ьи и п

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 745-25

ш т т
ш туьимчт*

ЖертаитЪ на фашисткия тероръ искагь наи- 
Д /М х;. строго наказание за подсждимктЪ

зь ____
59/1927-36,36 - Манифестация по време на народния съд след 9.IX.44. г. /ЕЙ

59/1927-39,40 - Както кадър 36.

Както кадър 36.59/1927-37 - 45/658-34 - Партизанска зн;
4/36 ОТ



лб. 51-1-1

56/1273-1,3 - Завършване учебната година ка кръжока по политическа 
икономия и 1-ва година БКП при ДП "Българска фотография". /Свракоз/ Ей

53/666-13 .- Закриване учебната година 
на курса по руски език в 6-та секция 
ЬСД в I район ,ул .Раковски 70,Сооия.

,К .Парков/ НИ

36/3420-2 - Среце на Псл::тб.-.'ро
на на БКП с културните дейци. 
Др.Тодор Гчвко» открива тържественото събрание. /Свр ков/ НИ

<

60/3421 - бре;[а яг Политб^ 
ЕЙта дейци. а
2 -  ЛрДЬтко Григоров н М

о на ЦК ка

:воя Др кя - ад *
^аот от хграсъств

010 /Г!*ашзетс в/ НИ



БКП - ПКРЛОДА ОТ 2.IX. 19 И  г. НАСАМ ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

С

66/2328 - Общонароден събор на връх Бузлуджа по случай 75-годи гнината от 
създ-зането на Българската комунистическа парти-̂ я.
3 - Др.К. Чаушеску привет- 11 - Т.Живков и К.Чеушес- 
стзува присъстзуващите от ку полагат венец пред б«- 
дмето на Румдкомуки ст.пар- релефа йа мясТото,където 
тия и румънския народ. се е състояд конгре са.

12 - Т. Живко в и Е. Чаушеску 
пред паметника ка Хаджя 
Димитър на връх Бузлуджа.

/С*раков/ Ей
А

//
_ лп

47 0 Л , о/ I

оь/лй**? - Тържествена заря на връх Бузлуджа по слу
чай 75-годишнината от създаването на БКП.
2 - Част от присъстзувг- 8 - Отряд от военния гар- 
щите на зарята. »

/  Г

низон в Казанлък.
/Свраков/ БИ

66/2349-1 - Посрещане на 
генералния секретар на ЦК 
на КПСС Леонид Брежнев на 
аерогара София. /Свраков ПИ

- Както кадър 1
V



НО Ша I ■
66/2650-6,7,10 - Посрещане ка генералния секретар н* ЦК на КПСС Леонид Брежиен 
на а е о зг ' я С ^ ^ ^

66/3311 - Среща на стари цартийни дейци с членове 
по случай Деветия конгрес на БКП. /Свракоз/ БИ 
3,6 - Преди започване на събранието.

на Политбюро й на ЦК на БКП
10 - Боян Българаков говори на събранието.

/

з 1<а - Среща к? стари партийни дейци с членове на
0  Л Г- тт -т> п ^ ,4 Т-______ < * — ___ . __ . __ _
X  С̂ ча^ ^еьотия'конгрес на БКП- /Свраков/ 32 
г - Ьасл от присъстзувг- 5 - Партийният деец БалкеД*: -те на. срещата. лкан-г

джиев разказва спомени из 
н е ле га лн и я  х& ъот ‘Ч*п к о й у п н -
сткте . •> ’

гамПТГ

6 -  Партийната деятелна 
Л ,:г ад". поЯЛ /п с  р-х из . нск а и из 
ДЦееонке/ разказва спомвйя
из парти а _ лекия си я::вот.

«г%

ЖГ1 ч,Г̂1Дм11.' йуЦ»_\яЯ ̂ г ■** ^



■ 1  - 4 т

лб. 51-1-1

КП -  ПЕМОДА ОТ 9 . IX .44 г. НАСАМ
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91. 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

56/1273-6 -  Завършване учебната година 
ка кръжока по политическа кономия пои 
ДС "Българска фотография” . Свраков/ БИ

У

54/2714-2 -  Кръжок по история на 
КПСС и БКП в _-за градск, обзд. 
болница - '  СоФи .■. /ЕИ

• и ■ V \ *

КПСС на служителите от 19 полнк.ъ : яи I
.София. /Карадг. яов/ Ей



52/781-10,11 -  Секретарят на партийната организация при 
ТКЗС -Георги Димитров” -  с.Згалево.|др. Славейко Михайлов 
чзте пред работниците от животновъдната Цери а постановле
нието на 1Лкниот. съвет и ЦК на БКП за ;киватиовъдството./ЕЙ

5 ,6 ~ Общонароден събор не връх Бузлуджа.
кална „ “ - 402 а нсамСъл от Казанлък изпълнява муг 
кална програма. /С враков/ ЗЯ

66/2327-4 - Тодор Живков и 
Н.^аушоску приемат сърдечните 
приветствия на участниците в 
събора на връх Бузлуджа.

/Свраков/ ЕИ

1.2/ЗЕЬ-2 Кръжок по Маркс-ленинска 66 /2 3 2 5 -6 ,7  -  Тодор Живков говори но общонв' 
прос^-зти^при каучуковия завод "Георги цодния събор на връх Бузлуджа по случай 
д -игров -  София. /Е*1 75-годялшината от*създаването на Българ-
_________________  _  ската комунистическа партия. /С в р а ко в / ЕИ

:



а. .51-1-1 дирЕКЦИЯ нд ФОТОГРАФИЯТА

БКП /след 9.IX.1944 г./
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев" Л* 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

6 4 /3 3 5 0 -1 ,2 - Среща на другарите Тодор Живков и Леонид Брекнев по време 
на посещението на българската парт .пра ви телствена делегация в Москва 
през м.ноември 1964 Г./24/36/ТН

64/1213-6,9,11- Моменти от срещата на стари партийни деятеля-живи участници 
въз Ъитошката кок^еренция./Д.Якев/ 2К

\

5 4 / 1 2 1 4 - 1  } 2  , 1 1 -  М о м е н т и  о т  нийм вьт. Витошката кояферб с р е щ а т а  \ а  с т а р и  п а р а ф и н и
/пля-./Д.Якоь/

Ф



а л б .  5 1 -1 -1

65/1124-1,2,9 - Както филм 65/1123, /-;йхайлсва/ Ш

65/* 123-1,2,7 - Светската партийна делегация начело сМ.Суслоз, придружена от
др. М.Григоров, посети МК "Кремиковци". /Михайлова/ Ш

53/2 26 5-10 а -  За ни ма ми а на полят школата I годиш в ДЯП '"Ст. Дими трои".
/Б . Го де з /  ЕИ



ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ - БКП

алб. 51-1-1
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев44 Я* 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

кел тт и вшкмтд тттш или
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ШЕСТИЯ КОНГРЕС НА БКП

по отчетния доклад на Централния комитет 
на Бълг арената комунистическа парти*.

от другар* Вълко Чераенков

54/1678-13,15 - Резолюциите на VI конгрес 
по отчетния доклад на ПК на БКП и доклада 
на Централната ревизионна комисия, из в-к 
Работническо дело, бр. 59/28.11.54 год. /ММ/ 
ф-т 24/36

Семинар във Висшата партийна школа на партийните секретари 
от Ленински район, София. /Свраков/ ММ

—

63/230-2,3



/
алб•51-1-1
Б К П ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев" № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07 , 7-65-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

\

58/1880-3-Голям митинг в Столицата, 
по случай приключване работата на 
VII конгрес на БКП. /Рангелов/ ММ

62/3135-3-Националната га
лерия и пл. '•Ленин" в пред
конгресни дни - украса за 
VIII конгрес на БКП./Михайлова/КТ.!

62/3135-8-Както кадър 3. 62/3113-4,5 - София пред VIII конгрес на БКП.
/Божков/ ММ

48/797-23,25 
на БКП в чест

Т.Живков на парт. конференция на Софийския гр. комитет 
на V конгрес в кино "Д.Благоев", 5.XII.48 год.' / Ш /

4<*



} "

алб.51-1-1

*  *

*
ий»

.  ' * *  * г

*

г &
4

« *

*
- Както кадър 23.

\

I



**4 * 4 л «хи» ММ*

лС . 01-1-1 дп

о Ш Т С К А  К0ИУЕ1СТЛЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЕРИОДАЦ 1-%**

СЛПД 2.IX.44 ГОДИНА

БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

56/1234-2,3 - Стари съратници на Г. Димитров на посещение в къща-музей
"Г. Димитров", София, по случай '.'II конгрес на БКП. /Свраков/11

58/1234-4,5 - Както- кадър 2.

5Е/1234-5 ,7 - Както кадър 2.



58/3241
4,5
Свраков 
ЕИ

5-3/1934&8-Както кадър 1 . 58/3241-1 - Др.Георги Бъчваров -ди с-ктор 
на вечерния университет по марксизъм- 
ленинизъм изнася доклад за резултатите 
от изтеклата учебна година. /Сзраков/ЕтЛ

и о  н р »г ©ТърЖ°СТ пткртлроил р ̂
карксизъм^леня низъм.
4 - Лъчезар Азрамов - секретар на 
ГК на БКП поднася приветствие.

У? бна година на
5 - Ча ст от 
съб ранието.

Вечерния университет 
при съствуващите на

по

I

1

58/3241-8 - Директора ка университета 
-др#Бъчзаров поднася диплома и подарък
но др.Еиил Ь1яхайлов по случай завършва
нето ка университета с отличие.

/Свраков/ ЕИ

/

<1

• .



I

61/3315
6,7

Хорлсян

;•* •* V' -

алб. 51-1 ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ1
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЕРИОДА ул. „Игнатиев“ М 2 
Тел. 7-64-81, 7-30-07

СЛЕД 9.IX.44 ГОДИНА

б-Съб^ние на Соф.градски 
арктив - на трибуната др.
Т. ДИВКОВ.

^-Част от присъствува' 
щитв на събранието на 
Соф. градски актив.

61/3317-&-Част от при- 
съствугащита на събранието 
на Со:, .градски партиен актив.
/X о ри с лн/

61/3316-10 Д2-Ча ст от присъствуващите и президиума
ка съ й п й н и й то  ня ПпА- гпяттг.^м яктмт* /У пг.а г.яи /



ало. 51-1
алб. 51-1

т ттт

61/2 346-2,4 -
~  « злуджанския конгрес./1 ~С*?ако1/1Л:. :**

I

61/2 349 -4 , 6 - Част от присъстауаащитв иа аръх " Б ^ У Д * * 1' /Саракоа/ Ш
митинга по случай 70 год. от Бузлуджанския к р

л

I>

Ш

У



ПЗМОДА ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Игнатиев" 2 

Тел. 7-61-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ

61/2345-1,2 - Младежи в четническа унифор
ма представляващи четата на X. Димитър иа 
връх "Бузлуджа", по случай честжужане 70 
год. от Бузлуджанския конгрес./Свраков/ММ

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТлЯ 
СЛЕД 9.IX.44 ГОДИНА

ало.51-1-1

61/2341-3-Част от при състжужащите 
иа тържеството на връх "сузлуджа". 
/Свраков/ ММ

61/2 342-5-Ча от от при съствуващите 
на тържеството на връх "Бузлуджа". 
/Свраков/ ММ

61/ 2355- 1-Предсодателят на Президиум) 
на Щ  - Д.Ганев, открива паметника к, 
***** "Бузлуджа". /Свраков/ мм

5 <У 1?35—1-С тарл 
мк чзров на по се:
11Г. Д»мйтровп п

на • VI I

1^0с ия
• /  /ч

М. но 1
/ V

*•* У 01д*1.1

*



алб. 51—1—1

58/1?35-2 ,4 - Както к* дър 1.

I

58/1535-5,7 - Както кадър 1.

Д

58/1235-2—Както кадър 1. 5 л/1934 -1- Както филм Бь/1935. /С В раков/


