
Алб•5Т—

' К П - XIII КОНГРЕС НА с

ги

86-432 
окпъг.

12-Делегатижот В 
/4.1 азгалов/ЛА86- 32-10-Делегати от Търговкш- 

шки окръг. /Ч.Мазгалов/ЛА
86—452-11-Делеаати от Кюс
тендилски окръг./Ч.Мазга

лов/ЛА

86-625- ,9-Разширено пленарно заседание на РК на 
на р-н "9.IX.". /Н.Хлебарова/ЛА

БКП 86-625~5-Първият секр.на' РК 
ГКП Търпо Божилов.

Н.Хлебарова/ЛА



Б.К П

Алб.51-1-1

хш Ь ч - л  \

■ 5-Л.Димитров,преде.на КГ?
В.Балевска/ЛА

36-437-7-Момент

86- 33-6-Ан.Трайков,Ц
В.Балевска/ЛА



Старозагорски окрьг-ХШ Конгрес на БКП./ч:Мазгалов/ЛА

66-129-5, бДрНштегатите от Разградски окръг на XIII Конгрес на БКП. /Ч.Мазгалов_ЛА

%

*
86-‘,29-8,9,Ю~Делегатите от Разградски окръг. /Ч.Мазгалов/ЛА



Ь]по .

БКПКОНГРЕС ПАXI

86'- 31-5,6,7-Делегатр’ от Кърджалийски окръг г/Ч.Мазгалов/ЛА

от Смолянски окръг.Ч.Мазгалов/ЛА
86-*{31окръг. 10-ДЕЛЕгати ' от Габровски 

/Ч.Мазгалов/ЛА

86-П31-И-Делегати от Габровски окръг. /Ч.Мазгалов/ЛА



'51-1-1

8б- ч 32-1 -2-Делегати' от Пазарджишки о к р ъ г /пл 86-432-3-Делвгати от Хасковски/Ц Мяягяпоя/ЛДОГЛТчГ

I

66-*52-'' -Делегати от Хасков
ски окръг. /Ч.Мазгалов/ЛА

86-^52-5,6-Делегатите от Видински окръг.Ч.Мазгалов/ЛА

/

86 -32- ;,3-ДеЙегати от Шуменски окръг./Ч.Мазгалов/ЛА 86-’ 32-9-Делегати от Търговищки 
окръг. /Ч.Маздплов/ЛА I

V 4



86-429-И-Делегати от Раз- 86-430-1,2-Делегати от Толбухински окръг, 
градски окръг./Ч.Мазгалов/ ' ' Ч.Мазгалов/ЛА

УС
ГО4
I

86- 30-3,4,5-Делегати от Великотърновски окръг.
ш

/Ч.Мазгалов/ЛА ̂ \

ь'«
р

И

К-ЧЪО
86--30-6,/ -Делегати отЛовешки 
окръг. /Ч.Мазгаолв/ЛА



/Ч.Мазгалов/ЛА 86-;!30-Ю-Делегати от Си
листристренски окръг.

Ч.Мазгалов/ЛА
от Ловешки окръг

86-431-1-Делегати от Вра
чански окръг. /ЧЛ азгалов/ЛА86-430-11-Делегати от Силис 

тренски окръ!’. /Ч. азгалов/ЛА

Зб-'г31-2-Делегати г от Зрачан 
ски окръг. /Ч.Мазгалов/ЛА

86-431-'З. к-Делегати лт Михайловградски окръг.Ч.Мазгалов/ЛА

4 А

\ /Т - I -
51-1-1
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мм



Алб.Г '..-1-1

XII К О Н Г Р  Е С Н А Б К П

81-970-19-Нелко Семков-деле~ 
гат на конгреса.

/Е.Богоев/ЛА

81-970-21-Петко Анг.Пет- 81-970-22-Трендайил Мартйнски- 
ков-чл.на цент:.контр. преде, на ЦС на БСФС. 
ревизионна комисия и пър- /Е. огоев/ЛА
ви секр.на Пазарджишки 
окръг. /Е.Богоев/ЛА

т ч.

81-9?0-23-Треддафил Картин- 
ски-предс.на ЦС на БСФС.

/Е.Богоев/ЛА
81-986-1-Дафинка Георгие
ва от Пловдив,предо.на ОО 
при район ”Хр.Ботев".

/Е. ~огоев/ЛА

81-986-4-Главния прокурор 
НРБ Костадин Лютоз.

/3'. Богоев/ЛА
*

81-98С-Б-Главния прокурор 
НРБ Костадин Лютов.

/Е.Богоев/ЛА
на

*



>7*
и? У ^

-

х ф /<

8 1-966-6-Александър Е.Алексан- 81-986-10-Георги Станков 
дров-секр.на ЦК на ДКМС. Варна. /Е.Богоев/ЛА

/Е.Богоев/ЛА

81-98б-12-Недялка Костова-член 
на центр.контролно-ревиз.коми
сия, преде.на ОФ в С т .Загора.-

/Е.Богоев/^А

*

81-93")-14-По врзме
/ '). Богоев/ЛА

на засед;.-
ни е.

81-98б-15-:.:кладин Стан- 81-986-19-Иван Врачеь-прздс. 
ков-делегат на конгреса, на СБА. ./^«Богоев/.'А 

/Е.Богоев/ЛА

1̂-1°. -1-Иванка Шахъкова-предс. 
на общински нар.съвет,е.Иваново 
Русенско. /Е.Ьогоев/ЛА

81-987-5'
Разград.

•Юнгулсун Кирова 
/Е.Богоев/ЛА

81-987-'5—‘1танас Константинов 
преде, н; ОНС. /З.Бсгоав/л\

ч/Г

■т ч К  /У

И



Алб.61-1-1| Ф

, Л г V V

XII К О Н Г Р Е С  на Б К П
*

81-868-4-Засл.артистка Цве- 81-868-5-Делегати от Кюс- 
тана Канева-делегатка на кон-тендилски окръг, 
греса. /Е.Богоев/ЛА /Е.Богоев/ЛА

•

81-915-1-Златко Найденов,Трен
дафил Стоименов и Крум Иванов 
строители на Народния дворец 
културата ''София".

/Н.Генов/ЛА

81-915-4-Ради Кузманов-герой 
на соц.труд и К.Дт^атев-гервй 
на соц.труд./Н.Генов/ЛА

81-915-б-Нар.артист Любомир 81-915-9-Ради Кузмаков-герой 
Хабакчиев/в ляво/Христо Хрис-на соц.труд/в ляво/,Л.Кабакчи 
яов-грежкеьор. и.,Ради Кузманов. нар.артист и Христе Христов-

/Н.Генов/ЛА режисьор. /Н.Генов/ЛА

81-915-10-Нар.артист Георги Георгиев-Гец
с група делегати. /II. Генов/ЛА



/
У

I/

81-915-12-Иван Димитров от 81
ЦК и К.Мичев- •/Н.Генов/ЛА

-947-1,2-Групи от окръзите с др Тодор Живков. 
/Е.Ьогоев/ЛА

Ш

%
.

е н%
Г V Й

81-947-6,7-Групи от окръзите с др.Тодор Живков
/Е.Богоев/ЛА

81-947-9-Желю Желев-1 I секретар 
на ОК на ДКМС-Толбухин.

/Е.Богоев/ЛА
N

>7VI А  ;
\ 1- %: I * '

и-

I/
~  7/6  "--

81 -9417-12-Член на ЦК на Ирак- 81-947-18-Мухтар Ибрахим 81-947-20-Зду ар до Мор.-, 
ската комунистическа партия Гарба от Либия. зег де от Коста Тика.

Вал-»  ̂г - -. и
ската комунистическа партия Гарба от Либия. 
Назиха Алдилейии./Е.Богоев/ЛА /Е.Богоев/ЛА

^  е  • * ^  •• • •  ‘

/Е.Ьогоев/ЛА

папУШ



V-Л.II К 0 Н Г Р Н А Б К П

81- _7_°_ТоТ'0Р Живков сред делегат: на конгреса/Е.Богоев/ЛА
81-969-9-Нано Лалов от ?раца~^ 
делегат на конгреса./Е. Богоев/ЛА

4

V/

V?«■Р Щ Ш Ш Ш Ш  ф У СъФ ;жА'
81-969-РО-Стефан ЙикМихайлов 
локомотивен машинист от Г.Оря 
ховица-делегат на конгреса.

/Е.Богоев/ЛА

I



%■-
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51-1-1

81-969-24-Залата -а а XII кон
грес в Народното оъб̂/Т.Богоез/. а

<?/

1-0“" -«-Христо 1'ишев-предс. 81-970-6-Севка ИвкЛМнова-
• ебК'Хво?оГв/л1 -ПЛ°В“ В- » Ж й» . Й ? о 2 , / Г

/Е.Богоев/ЛА

р _с'70-1,2-Радка Сидерова-предс.на Общоградския к г
' /Е.Богоев/ЛАна жените,иофия.

- По време на почивката.81-570-13,14,17



ХЦ  К О Н Г Р Е С  н л  Б К П

1

г.*_ргу от от пре
д::ум . /Е.“огоегв/ЛА3 1-98?,-12-Стефзн Тодоров-Смо- 

лян-делегат на конгреса.
/Е.Гогоез/Л

зи- 81-987-15-Мартин Савов-чл.на 
Цент^тконтр.ревизионна комисия 
и зам.м-р на леката промишленост

/Е.Ьогоев/ЛА

81-987-19-21-По време на почивка. /Е.^огоев/ЛА 81-988-1^1^0рис Опасов-делегат 
на конгреса. /Е.Богоев/ЛА

■* .

81-988-6-По време на засе
дание. /Е.Ьогоев/ЛА



и  (2-

й 1 оам ^-Гани Ник.Ганев.делегат 31-988-9-^ндрей С вов Бе 81-980-7-1 анк пик .4 линоз-предс. на 0НС на
на конгг- '• / ' * ДКМС-Пгрник ,/Ъ. Богоев/Л

01-988-12- :рин? Ч вдаррза
/.̂ . Ьо го 6В/ «".А

31 _огп_15-Стоян Стоянов-гаър
Овхр.н ? ОК на даКС-Нерник.

/Е.Богоев/Л'

зн 1-986-179МариН Марков 
ни ОК «па БКП-Ловеч./^.Богоев/ЛЛ

-секр.81-988-19-Симо Апостолов Груев
от ж.к."Гр.жба”-механ1к з 

./Е.БогоеЕ/ЛА •БдпрО!.'

%!'3т

8'-988-22-Камен 
на БКП,Кихайл6згряд

Кръстев-се -у . на ОК 61 -Ж-Ь.ръс* Стаменоз-пам. 
рад./Е.Ботоев/ЛА продс.Иа БаС. , иОГоев/Лл
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<■ /✓/ л л /00\

и ^ *. /  ̂
 ̂ . х/ “2* ■1“ »"етоди

В й с е к - р . г ̂  о  и ОК на
ц е Л 3  Г А  Т н  а . :» • /~1 1-1 ^ /  -'1 (

Ми шо г 7:0 */, з̂дшев'
■ _.., <1'а- *Х1- ‘гтт̂ *;̂ ;П.е /к.Зогоез/Л,

81-1004-9- ИнТч-рйор на 
конгреайавао зала

Ем. Б©гоев/?ДД

м  и/1

81-10';''-10-11,13-Интериорк аа* конгресната зала
Е м . Б о г о е в/ЛА/1.1 Д

/ * /Г) V
31-1004-16-0^ициално закриванеЛ? ^I /тт

У



1 Г04-1'', ?1О л 0*7- Официално закрива на XII конгрес на.БКП. /Е.Богоез/ЛА

4

9

У

изнася доклад ./Е. Любомиров/.'

\
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алб.54-1-а

ОБЩЕСТВЕН КИВОТ 
XII КОНГРЕС НА БКП

РОД;
С $

гм-м
)

81-1006-5 Делегати «а XII
конгрес на БКП

Кр. Арсов/.'Д

81-1006-8,9 Прием в 
тите ка XII конгрес

резиденция-' 
на БКП

яна" за делега 
Кр. Арсов/ВД

шооЬ0

Щ Ц • 1 « • » • I •

\

У

31-1006-10,11,12 Прием 
на БКП

в резиденция "Бояна” за делегатите на XII конгрес 
Кр.Арсов/МД

I

81-1007-1,5 Прием по случай 
завършване на XII конгрес
на БКП Кр.Арсов/МД ,



а лб .1з4-1-а

31-1007-6,7,10 Прием по случай завършване на XII ко

81-1008-1,3,5 Прием по случай Дванадесети конгрес на БКП Арсов/МД

I.

81-1008-7 Първият секр.на 
ЦК на БКП и предо.на ДС 
Тодор Живков сред делега
ти,по време на приема

Кр.Арсов/МД

81-1008-8 Тодор Живков 81-1008-10 Добри Дясуров 
и Владимир ШчербиАеки м-р на Народната отбрана

Кр.Арсов/МД к Зл..димир Дчерби^ски
1' Кр. Аро.ов/МД



!> 1 _ Лг /У ] */^1 Я Ж  • Ш^Г

XII конгрес на БКП * с

/л/,//7//

ш

81-1010-6,7,11 Прием за делегатите на XII конгрес на БКП кр.Арсов/МД

/

14ои
(ч Ч( \о

}1 / 1«! | 
1

81-1011-1,4,6 Прием за делегатите на XII конгрес на БКП Кр.Арсов/МД

• »

81-1011-12 Прием за деле 
гатите на XII конгрес на

Кр.Арсов/МД



/ - ; 
алб.51-1-1

1-9“

81—91*7—15119 Централното фоайе на ародния дворец на
културата "София11 М. Савова/МД

81-918-10 Преде.на ЦС на 
БСФС Трендафил Мартински 
сред делегати-на конгреса

М Савова/МД

81-957-14 Преде.на ДС 
Тодор Живков сред дейци 
на културата по време 
на XII конгрес на БКП

М.Савова/МД

957-^0,Я± Преде.на ДС Тодор Живков сред дел< 
гати от окръзите М.Савова/МД

И -

81-918-5 Героят на НРБ летецът—космонавт Георги
Иванов с Делегат на XII кон
грес на БКП м.Савова/МД

$лп- 9 Г ?
А У №

81-957-17 Преде.на Държав
ния съвет Тодор Живков сред 
делегати от окръзите на 
XII конгрес на БКП

М. Савава/№ 4 ♦V

81-962-9 Члена на ПБ на ЦК на 
и преде.на КК Людмила Живко
ва сред делегати от 
Варненски окръг на XII кон
грес на БКП м.Савова/МД

БКП



81 <*сI

I*
0

У *  е

XII КОНГРЕС НА БКП

>0
81-962-10 Преде.на КК и чл 
на ПБ на ЦК на БКП Людмила 
Живкова сред делегати от 
Варненски окръг

М.Савова/МД

41
81-962-12 Преде.на ДС и 
първи секр.на ЦК на БКП 
Тодор Живков сред деле
гати на XII конгрес на
БКП ' М.Савова/МД

4 ;мит*?т / и\
и  I

)
и  КзЯГ

I *'■ ,.г„ГОц, ,
' • Д>>

п,.яв„
■ о(/

■у г о

07
^ПДзя

</

81-962-13 Преде.на ДС Тодор 
Живков сред делегати от
окръзите и.Савова/МД

°>

Я - №

81-962-17,19 
Тодор Живков

Ген,секретар на ЦК на БКП 
сред делегати оту окръзите

щ
и пределна ДС
1Л. Савов а/МД

81-997-3 Дванадесети кон
грес на БКП - общ изглед от^залата на. Народното събра ние Савова/МД

■« !- 9 9 ?  - и
81-997-12 Делегати на 
XII конгрес от район 
"В.Левски" - София

М. Савова/МД



алб. _51- 1- {

81-997-15,16,17 Делегати от 
грес на БКП

средствата за ма-сова информация и
м а г ?»
печата на XII кон 

М.Савова/ГЛД

/%

81-997-18 Делегати от средст
вата за масова информация
и печата ^ М.Савова/МД У

У

I
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алб.51-1-1 

XII КОНГРЕС НА БКП 5 0 1 ’ & А / /

и о о х

СЯ,
9

81-1002-6,8 Делбгахи аа XII конгрес на БКП от град 
Пловдив Вее.Димитров/ ДЦ

81-1002-12 Петър Между- 
речки/в средата/кмет на 
София сред делегати на
XII конгрес на БКП

Вее.Димитров/МД

81-1005-8 Делегати на XII 
конгрес ка БКП

Кр.Арсов/МД

81-1005-1 Делегати на 
XII конгрес на БКП пред 
Народния дворец на културата

Кр.Арсов/МД"София"

4 '



/ /

81-1005-.9 12 Първият български космонавт Георги
Иванов с делегати на XII конгрес на *КПКр. Арсов/ВД

81-1006-^) Делегати на 
XII конгрес на БКП

Ко.Арсов/МД
\

81-1006-8,9,10 Прием в резиденция "Бояна’' за делегатите на XII конгрес на 
БКП , Кр.Арсов/МД

81-1006-11,1Й Прием в резиденция 
тите на XII конгрес на БКП

"Бояна" за делега- 
Кр.Арсов/МД



-• л
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XII КОНГРЕС НА БКП

* / У

1

Зала "Универсиада” - заседание на секция "Икономическа политика" 
81-966-1 На трибуната: 81-966-3,4 Димитър Минчев - генерален директор

на Нефтокомбинат - Бургасинж.Милка Павлова,зам. 
директор на пром.мон
тажно управление - 
гр.Перник,герой на соц.

Вее.Димитров/МД

ТРУД Вее.Димитров/МД

81-966-5,6 На трибуната Иван Пръмов - преде.на
Вее. Димитро в/МД

81-966-9 Крум Григоров - 
герой на соц.труд,от 
Строит.у-ние-1,почете н 
гражданин на София

Вее.Димитров/МД

81-966-11 Живко Топалов, 
рък.на експериментална 
младежка бригада 'за 
зърнопроизв. с.Николаево 
към АПК гр.Русе

Вее.Димитров/МД



81-989-2,9,11 Делегати на XII конгрес на БКП - Кр.Арсов/МД

81-989-13 Людмила Живко
ва - преде.на КК по 
време на XII конгрес на
51(11 Кр.Арсов/МД

81-990-6,9 Изказват се делегати на XII конгрес на
БКП Кр.Арсов/МД

1 /

7и

81-990-11 Дванадесети 
конгрес на БКП

Кр.Арсов/МД
81-992-6,10 Делегати за XII конгрес на БКП пред
Народния дворец на културата "София"

Кр.Арсов/МД

Щ  - Щ



81-954-5,6,7 Първият секретар на 
делегати на XII конгрес на БКП

ЦК на БКП и преде.на ДС Тодор Живков сред
Кр.Арсов/МД

81-958-1 Първпят секр.на 
ЦК на БКП и преде.на ДС 
Тодор Живков сред дедегати 
на XII конгрес на БКП

Кр.Арсов/МД

алб.51-1-1

XII КОНГРЕС НА. БКП

81-953-12 Първият секр.на 
ЦК на БКП и преде.на ДС 
Тодор Живков сред деле
гати на XII конгрес на

Кр.Арсов/МД

81-954-1 Първият секр.на 
ЦК на БКП Тодор Живков 
сред делегати на XII кон
грес на БКП

Кр.Арсов/МД

81-954-2 Първият секр.на 
ик на БКП Тодор Живков 
/в средата/,Георги Джа- 
гаров - зам.преде.на ДС 
и Димитър Методиев

Кр.Арсов/МД



С / -/ ./
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81-958-5,7,9 Първият секр.на ЦК на БКП и преде.на 
гати на XII конгрес на БКП

ДС Тодор Живков сред деле
Кр.Арсов/МД

I

*

81-958-11,12 Първият секр.на ЦК на БКП и преде.на 
ДС Тодор Живков сред делегати на XII конгрес на
БКП Кр.Арсов/МД

<

81-965-5 Дванадесети кон
грес на БКП - заседава 
секция "Икономическа поли
тика" в зала "Универсиада"^

Вее.Димитров/МД

81-965-9,10 ПрисъстЬуващи на заседанието на 
секция "Иконимическа политика" в зала 
"Универсиада" Вее.Димитров/МД

81-965-12 Заседание на сек
ция "Икономическа политика’1 - 
на трибуната министърег на 
финансиите Белчо Белчев

Вее.Дими тров/МД



81-992-11 Делегати на XII 81-993-2,4 Делегати на XII конгрес на БКП 
конгрес на БКП пред Народ- Кр.Арсов/МД
ния дворец на културата
"с°фия" Кр.Арсов/НД

✓

81-994-3 Делегати на XII 
конгрес на БКП пред Нар. 
дворец на културата
"Сцфия" Кр.Арсов/МД

81-993-9,11 Част от присъствуващите делегати на 
XII конгрес на БКП Кр.Арсов/МД

С

81-994-5 
делегати 
на БКП

,7 Присъствуващи 
на XII конгрес
Кр.Арсов/МД

$

/

<
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81-994-9,11,12 Част от делегатите на XII конгрес на БКП - Кр.Арсо в/ад

81-995-2,3 Генерали от БНА делегати на XII конгрес 
Н3 Вее.ДОмитров/Щ

81-995-5. Делегати на XII 
конгрес на БКП от Бяла 
Слатина Вее.Димитров/МД

81-995-6 
делегати 
на БКП

Генерали от БНА, 81-995—7 Делегати на 
на XII конгрес XII конгрес на БКП от
Вес.Димитров/МД ^яла СлатинаБе с.Дими т ро в/МД

<?/-У ' С]/} /Г/VI Т

А  V  • *

81-995-8 
делегати 
на БКП

Генерали от БКА 
на XII конгрес
Вес.Димитров/МД



Л / -  / - {
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XII конгрес на БКП

Л >  № 1 * V п а С ю (

| I

81-995-9 Делегати на XII 81-995-10 Нар.артист 
конгрес на БКП от ЦК на Георгиев-Гец сред свои 
борците против фашизма почитатели-делегати на

Вее.Димитров/МД конгреса
Вее.Димитров/МД

81-996-2 Първият секр.на 
ЦК на БКП и преде.на ДС 
Тодор Живков в разговор 
с ген.директор на Българ
ска фотография Васил 
Вълев/със светлото сако/

Вее.Димитров/МД

81-996-4,5,6 Първият секр.на ЦК на 
герои на соц.труд и орденоносци от 
БКП

Ш г с)ЗЬг #

БКП и преде.на ДС Тодор Живков сред 
страната - делагати на XII конгрес на

Вее.Димитров/МД

81-996-8 Първият секр.на ЦК 
на БКП Тодор Живков сред 
делагати на XII конгрес на

Вее. Димитро в/МД



81-996-9,10 Първият секр.на ЦК на БКП и преде.на ДС 81-1001-2 Делегати на XII 
Тодор Живков сред герои на соц.труд и орденоносци- конгрес на БКП 
делегати на XII конгрес на БКП Вее.Димитрйв/МД Кр.Арсов/ЗД

/

& ' / Ю /

3, ъз

81-1001-11,12 Делегати на XII конгрес на БКП
Кр.Арсов/МД
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// /  / и

кп

<)

81-1007-1 На трибуната: 81-1007-5,6 Иван Пръмов
Инж.ТЛилка Павлова,зам. 
директор на Пром.монтажно 
у-ние гр.Перник,г.с.т.

Вее.Димитров/МД

- пред^ едател на ЦКС
Вее.Димитров/МД

$1. № >  
% №

--4»
1 * V II ' 'V « \?г /г

81-1007-7,10 Прием по случай 
конгрес на БКП

завършване на XII 
Кр.Арсов/МД

81-1008-1 Първият секр.на 
ЦК на БКП и преде.на ДС 
Тодор Живков на приема по 
случай XII конгрес на

Кр.Арсов/МД

1
81-1008-3 Първият бълг. 
космонавт Георги Иванов 
сред делегати на приема

Кр.Арсов/МД

* /

*



81-1008-5,7 Прием по случай XII конгрес на БКП
Кр.Арсов/МД

81-1008-8 Първият секр.на 
ЦК на БКП и преде.на ДС 
Тодор Живков и Владимир 
Шчербитски Кр.Арсов/вд

/

/

81-1008-10 Добри Джуров - 
м-р на Народната отбрана 
и Владимир Шчербитски 
по време на приема

Кр.Арсов/МД

81-1008-12 Първият еекр. 
на ЦК на БКП и преде.на 
ДС Тодор Живков сред 
делегати по време на
приема Кр.Арсов/МД

81-1009-3 Присъствуващи 
делегати на приема по слу
чай XII конгрес на БКП

Кр.Арсов/МД

81-1009-5,8 Присъствуващи на приема пр случай XII
конгрес на БКП Кр.Арсов/МД



3 / - 5  - /
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XII К О Н Г Р Е С

>
81-948-2-Ръководителят на деле- 81-948-3,6-Залага по 
гацкята на КП на Великобрита
ния Малкълм Пит./Е.Богоев/ЛА

време на конгреса. 
/Е.Богоев/ЛА

81-948-7-Дилавоти-§нен на 81-948-11-Мишел Камел-член 81-948-;!2-Рък.н делегайиятг 
ЦК и м-р на доуниверситетско-на Политбюро на ЦК на Егит -а ДОар.#рг.на Югозападна 
то образование на Гвинея. петската КП./Е.Богоев/ЛЛ Африка Суапо Намибия .р.Дз)

/Е. Богоев/ЛА вид Пероро ./Е. Цогоев/Г \

<у
81-948-'5-Делегацията на Чи- 
линиката сой.партия Йрнан детг 
Кан то. /Е.Бо го о ч/Н\



*

81- 948- 1^-Героят на соц. 
ох ел.депо-Подуене -Румен 
чев. /Е.Богоев/ЛА

IV А Зън-
8 1-964-3 ,б-Посещение на съветска делегация начело 
с ГТихакл Зимятин-секр.на ЦК на КПСС в Млекокомби- 
ната "Сердика^-Со г ил. /В.Генозз/оЬл.

ч

р-% 9
•/

8 1 64-9,Ю-Поеедение на съветската, делегация начело 
е ]-Т/:ка?л Зимлт. я-се‘кА .на 1':* на КПСС в Кл зкогсмбинат 
"Сердика"-Софи/. /:'.Геноз/ЧА

3'-969-*1-То^о.р 1ивков *.рйд 
де легат: . > Л. Лого е в/ ЛА

%
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8 1-928-1 8 ,19,20-Делегати на конгреса. /Б.^юбом;-роз/ДА

81-9ГС-Г %13 15-Момент ; от

81-975-4-Иомент от гонгреса
/3. кбомиров/ДА

м и
ф л

р.-.-ботлта ш: "онгре^а. /3.Любомиров/ЛА



51-1-1

8 -̂076-6 ,13-:.!о м’-нти от тър: .еотвения концерт/ 81-976-10-Р.а.Николай Гяуров/Е.Люб о м:. ро в/ЛА /Е.Любомиров/ЛА

61-976-14,18,19-?.смент;'

*/

81-976-4-Н.а.Р.Кабаиванска в 
съпровод на Симфо&лчнкя оркестър 
по време на тържествения концерт 
за делегатите на XII конгрес.

/Е.Любо ми р о в/ЛА

от концерта. /Е. юбомиоов/ЛА

• у

•51-975-6,8-Аиомен!ии от Конгреса. / Е. Лю б о м и р о в/ЛА 
- - - ~ *



г //
I IМ•*лб

81-916-23-Но трибуната е Нас- 81-928-°тИзказване на м-ра 81-928-4-Делегати на кон- 
тенка Тодорова от Видински на енергетика др.Тодориев греса. /Е.Любомиров/ЛА
окръг. /Е.^кбомиров/ЛА пред конгреса. . . '

/Е.Любомиров/ЛА

✓

т

81-92Г-5,6,7-Делегат’' на конгреса. /Е.Любомиров/ЛА

■



*



XII КОНГРЕС НА БКП

/ л -Мм.

ль.«- а
1Й€:- '

1

I/

и м
т лу

81-907-8,11 На трибуната Владимир Шчербински - 
вода-ч на делегацията ва СССР за XII конгрес на

'

81-908-
ски

1 Владимир Шчербин- 
Кр.Арсов/МД

* Кр. Арсов/МД-

( /

81-908-5 Владимир Шчер
бински и първият секр. 
на ЦК на БКП Тодор Жив
ков

Кр.Арсов/МД

81-908-7,8 Част от присъствуващите 
на БКП

на XII конгрес
9 . V

Кр.Арсов/МД

3/
81-908-9 На трибуната 
Настенка Тодорова - 
делегат от Видин

Кр.Арсов/МД

' 9

г .V*

Ч



8-909-7 Делегати ва XII 81-909-8'Ромеи Чандра/в дясно/ - преде.на
Световния съвет на мира
в разговор с делегат на
конгре са Кр. Арсов/1.1Д

конгрес на БКПКр.Арсов/МД

81-924-9,11,12 Част от делегатите на XII конгрес на БКП - Кр.Арсов/МД

■ М-92Ч
// м

7. 8/'

8"-924-3,4,7 Част от делегатите на XII конгрес на БКП

81-909-11 Делегати от Гър
ция и Кипър на XII конгрес 
на БКП Кр. Арсов/1.1Д

- Кр.Арсов/шД ,



81-890-2,3,5-Момеати от работата нга Конгреса. /Е.лг>бом,,ров/КА

8, ю, \г■

81-890-^, 10,12-?.Томен1к от Р&бот па шнгреса /З.^кСсж овл ̂

5?Уо / $ 0  п/ А''О
8 -ГГ-? •' -I ( , от работата
н Конгреса. /З.^юбомиров/ЛА



81-91С-9,Ц-Общ • планове на конгресната зала по вре- 81-916-21-На трибуната е 
ме на заседание на конгреса./Е.Любомиров/ЛА др.и*ербицки-СССР.

/Е. Любомиро в/Л̂

8 1-9 16-2 ,4,8-0бщи планове на конгресната зала по време на заседание на конгреса
/В.Любомиро в/ЛА

/О /- м у /

81-890-17,19,2Г-Ломенти от работата на Конгре са. /Е.Любомиров/ЛА

—



XII КОНГРЕС НА БКП

81-884-11,12 На трибуната първият секретар на 
ЦК на БКП Тодор Живков п .г я «р р /ш

от присъству- 
конгрес на

П.Ганев/МД

81-893-3 Част от п 
ващите на конгреса

81-955-8 Пионери привет- 
ствуват Конгреса

П.Ганев/МД



81-955-9,10,11 Дванадесети конгрес на БКП - пионери приветствуват КонгресаП. 1 анев/МД

81-856-7 Иван Пръмов - 
преде.на ЦКС открива 
пресконференция със 
чуждестранните журна
листи ,акредитирани за 
XII конгрес на БКП

Вее.Димитров/МД

81-856-11 Регистрация на 81-857-2 Регистрация на 
делегатите на XII конгрес делегати за XII конгрес

на БКП от Кюстендилски
окръг Вее.Димитров/МД

на БКП Вее.Димитров/МД

81-857-6 Делегати от Вар
ненски окръг

Вее.Димитров/МД

81-857-3 Делегати от 8
Кюстендилски окръг пред Народната отбрана,арм.
Партийния дом генерал Добри Дкуров в

Вее.Димитров/МД разговор с началника
на Главно политическо 

« у-ние ген.полковник
Кирил Косев

Вес.Димитров/МД



XII КОНГРЕС НА Б К П
тч\

. м и

ъ, V

-

/

81-861-3,4,5 Посрещане на делегацията 
Лилов и Шчербицки

на КПСС за XII конгрес на БКИ - Ал.
В.Николов/МД

на делегацията на КПСС за XII конгрес на БКП
В.Николов/МД

81-861-12 Посрещане деле
гацията на КПСС за XII кон
грес на БКП

В.Николов/МД



хи конгтес НА БКП

81-883-2,3,7 Деловият президиум и част от присъствуващите на Дванадесетия 
конгрес на БКП П.Ганев/МД

81-833-10,11 Част от присъствуващите на конгреса
П.Ганев/МД

81- 884-1 Дванадесети кон- 
грес на БКП п.Ганев/МД

/

81-884-4,7,9 Дванадесети конгрес на БКП - на
ЦК на БКП Тодор Живков

трибуната първият 'секретар на
П. Ганев/МД



81-692-1 Георги АНГЕЛОВ 
преде.на АПК Сливо поле, 
г.с.т,избран за делегат 
на XII конгрес на БКП

В.Балевска/МД

81-692-3 Иванка Шахъно- 81-692-7- Георги ПЕНЧЕВ - 
ва,преде.на Общинския зам.преде.на ОК на БКП,
к-т на Иваново,делегат делегат на XII конгрес на
Н3 Х11 В°Балевска/ШП В. Балевска/МДВ.Балевска/^
^ л

81-896-4 Полагане венец 81-971-6 В резиденция 
пред Мавзолея на Георги ВБояна" се състоя засе- 
Димитров от бълг.деле- дание на секция "Наука, 
гати на XII конгрес на култура и изкуство"
БКП Ч.Мазгалов/МД Ч.Мазгалов/МД

81-972-5 По време на за
седание на секция "Наука, 
култура и изкуство"

Ч.мазгалов/МД

81-983-1 Заседание на 
секция "Наука,култура и 
изкуство" - на трибуната 
Вее.Йосифов,преде.на 
СБЖ Ч. азгалрв/МД I

I-ЯП . Шшшг.

ч

%



4
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/

81-983-10 Заседание на 
секция "Наука,култура и 
изкуство" - на трибу
ната Т.Рибаров, преде, на 
юбилейната комисия за 
чевствуване 1300 год.на 
Бълг.държава

Ч.*азгалов/МД

81-984-3 На трибуната Я. 
Анастасов^- заел.артист 

Ч. азгалов/МД

81-984-11 Преде.на Съюза 
на филмовите дейци Хр.
Христов ^^мазгалов/МД

81-984-5 На трибуната Ал 
Райчев - преде.на СБМД 

Ч.Мазгалов/МД



* к >(.- * ' и , Г; ;

.  / •
™  всички ПИИВЛ'3/ 4 '4

*

«

*4^МИ-

заседанйе на 
Алексей/МД

81-773-8-Мария Николова 
от "Печатни произведе
ния” , продавачка в книасар 
ни да "Д. Благоев" .

К . ге но е/АШ

81-1108-3,5 Моменти от заключителното 
конгреса

81-2484-8 Политическа 
украса за III конгрес на

И.Фабрикаров/МД

81-735-6-Делегатката за 
конгреса~от СУ "Кл. 
Охридски",Ангелина Жив
кова - „ гоиао/от

81-785-3 -Делегатите за 
конгреса Тинка Йорданова 
от ЗавЛда за преобразов. 
елементи и Елка Барбана- 
коза - контрольор в Соф. 
телеграфни и телефонни 
станции. /Н.Генов/ЕИ
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1-

81-537-1 5,7-Церемония по посрещането на 
в чест на XII конгрес.

12-те лъча на звездообразната щафета
В.Ананиев/АШ

4

81-837-8,12,13-Моменти 
разната щафета.

от церемонията по посрещането на 12-те лъча от звездооб-
В.Ананиев/АШ

и а Ш Г  .
1 ? '  .........  V »•

&
9 Л

С 11

\

81-838-6,11-Звездообразна щафета в чест на XII кон
грес на БКП. .В.Ананиев/АШ

(
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У

4

\

81-998-5 На трибуната: 
първият секр.на ДК на 
ДКМС Никола Ташев

Р.Марукян/МД

81-998-7 Изказва се пър
вият секр.на ЦК на ДКМС 
Никола Ташев

Р.Марукюн/МД

✓

ОХ —
на XII конгрес на БКП 

Р. Марукян/МД

*

81-999-1,2 Тодор Живков със журналисти по време 81-999-4 Тодор Живков
иа XII конгрес на БКП ^ сред делегатиР.Марукян/МД \ Р.Марукян/МД

81-999-6 Тодор Живков с 
делегати Р.Марукян/МД

%

ч



8 1 - 9 9 9 - 8 , 9 , Тодор Живков сред фотожурналисти по време на л и  конгрес на 
Р.Марукян/МД

$ / ~ 9 9 9

/

91У-
" 3 I

I/

81-1000-6 Иван Пръмов - 
преде.на ЦКС

Р.Марукян/МД
31-917-3 
делегати 
на БКП

Герои на соц.т1у 1, 
на XII конгрес

М. Савова/МД

81-917-13 Членове на ПБ на 
ЦК на БКД поднасят в* нец 
пред Мавзолея на Геох ги 
Димитров м .СаВ01

81-957-1 Митинг в Дома на 
киното - присъствуват де
легати от Азия,Африка и 
Латинска Америка дошли у 
нас за XII конгрес на БКП М.Савова/МД

81-957-10 Преде.ка ДС и 
ген.секретар на ЦК на БКП 
сред дейци на културата - 
делегати на конгреса

М.Савова/МД

81-957-6 Митинг в Дома на 
киното М.Савова/МД

✓
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XII КОНГРЕС НА БКП

X//
Т о

п о  г

/

д
81-956-3,5,7 Моменти от приветствието на ДПО "Септемврийче"

Р.Марукян/НД

%

81-956-9,10 Моменти 
"Септемврийче"
* ' ,4 I

от приветствието на ДПО
Р.Марукян/МД

*

81-960-3 Тодор Живков 
с делегати

Р.Марукян/МД

81-960-1 Тодор Живков 
сред делегати на XII кон
грес на БКП

Р.Марукян/МД



81-960-6 
делегати 
на БКП

Тодор Живков с 
на XII конгрес

Р.Иарукян/МД

81-960-9 Тодор Живков с 
делегати от Разград

Р.Марукян/МД

81-960-10 Тодор Живков с 
делегати от Пловдивски
окръг Р.1,1арукян/МД

81-961-2 Тодор-Живков 
разглежда изложба в

Р.^арукян/МД

81-961-6 Тодор Живков с 
делегати от Плевенски
окръг р.Марукян/МД

81-961-10 Т одор Живков 
сред делегати от Плевенски 
окр. Р.1«1арукян/мД

V/О Л О /

81-961-11,12 Тодор Живков сред делагати на XIIконгрес на БКП Р.1Ларукян/МД
81-967-3 Конгресната зала 

* Р.Марукян/МД
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XII КОНГРЕС НА БКП

1 Ъ ,г &  и  * г * г-

I
Ц 4 &
9,(0

81-943-9,10 Делегати на XII конгрес на БКП
Кр.Арсов/МД

о 4

У

81-951-6 Дванадесети кон
грес на БКП

Кр.Арсов/МД

/
С

81-951
БКП

-11,12 Пионери приветотвуват XII конгрес на
Кр.Арсов/МД

* *

81-952-3 Пионери пр ивет- 
ствуват XII конгрес на
БКП . Кр.Арсов/МД

- с
81-952-5 Пионери привет- 
ствуват XII конгрес на
' 1 Кр.Арсов/МД



81-953-3,5,6 Първият секр.на ЦК на БКП Тодор Живков сред пионери
Кр.Арсов/МД

81-953-8 Тодор Живков
сред комсомолци

Кр.Арсов/МД

1.

81-953-10,11 Тодор Живков сред писатели,делегати 
на XII конгрес на БКП Кр.Арсов/МД

/ , /
алб.51-1-

81-952-7,12 Пионери приветствуват XII конгрес на 
БКП Кр.Арсов/МД ЦК на БКП Тодор Живков 

сред пионерчета
Кр.Арсов/МД

0



№ .

(о

81-929-10 Част от делега
тите на конгреса

Кр.Арсов/МД

81-930-1,3 Делегати на XII ко.нгрес нк БКП
Кр.Арсов/МД

и % о
ь, Ю. //

81-930-6 Делегати пред 
Народни® дворец на кул
турата "София"

Кр.Арсов/МД

81-930-10 Делегати пред 
Народния дворец на култу 
рата "София"

Кр.Арсов/МД

81-930-12 Делегати на Х И
конгрес на БКП .Кр.Арсов/МД

/

81-931-3,7 Част от делегатите
на XII конгрес на БКПКр. Арес в/!ЛД

У



81-932-3 Първият секр.на 
ЦК на БКП Тодор Живков 
сред делагати на XII кон
грес на БЙ1 Кр.Арсов/Ь1Д

81-941-2,6 Делегати на XII конгрес на БКП пред
Народния дворец на културата "София"

- Кр.Арсов/МД

/

8:-941-8 Делегати за XII 81-942-3,5 Военни приветстауват делегатите на XII 
конгрес на БКП пред На- конгрес на БКП Кр.Арсов/МД
родния дворец на култу
рата "София"

Кр.Арсов/МД

81-942-7 Приветствие за 81-943-4,6 Делегати на
делегатите на XII конгрес на ЬКП т, - .Кр. Арсов/ЦЦ

XII конгрес на БКП
Кр.Арсов/МД

/

л*



XII КОНГРЕС НА Б К П

I

№ ■ $ > }

Ш4 I С Д /  I  ^

?
Дванадесети конгрес на БКП 81-857-8 Делегати от Тол
81-857-7 Делегати от Вар- бухински окръг
ненски окръг -о „Вее.Димит ров/МД Вее.Димитров/МД

81-857-10 Делегати от Си
листренски окръг

Ве с.Дими т роз/шД

гоевски окръг XII ^сонгрес на БКП от Вра- нишки окръг
Вее.Димитров/^Д чански окръг Вее.Димитров/МД

.Вее.Димитров/МД

о А 7
81-858-4 Делегати от Пазарджишки окръг

Вее.Димитров/МД

У



Дбан&десети конгрес на БКП
8:-358-6 Космонавта Георги 81-858-8,11 Делегати от Ловешки окръг
Иванов в разговор с деле- Вее.Димитров/1.’:Д
гати от Ловешки окръг

Ве с. Димит р о в/МД

81-877-3,4,5 Първият секретар на ЦК на БКП Тодор Живков изнася отчетния до
клад на XII конгрес на БКП а залата на Народния дворец на културата "София"

Ве с.Дими т ро в/МД Ч
%

'

XII КОНГРЕС НА БКП
0

ох асг 10,13 Тодор Живков изнася отчетния доклад на 81-878-3 Тодор Живков из-I! ия т,плбтпп ?/ /*,  ̂ т*т*тт  ̂ .  "_ гт_ _ . __ _гг .  ̂ г ^  г  --------------------------“  ^  X* л. ± ЪЪЖ* 4 .’ ^  ч-/ I  .  ^дванадесетия конгрес на БКП в залата на Народния 
дворец на културата "София" Кр.Ароов/ВД

нася отчетния доклад на 
БКП Кр.Арсов/МД

/
#
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ДВАНАДЕСЕТИ КОНГРЕС НА БКП

»

Р-З1%
I/

81-878-6,8,9 Първият секретар на ЦК на БКП Тодор Живков открива XII конгрес 
на БКП в залата на Народния дворец на културата "София" Кр Арсов/Мд

% №
/ о '

*
81-878-10 Тодор Живков 
открива XII конгрес на
БКП Кр.Арсов/МД

XII КОНГРЕС НА БКП

81-879-1,4 Част от делегатите 
БКП

на XII конгрес на 
Кр.Арсов/МД

/ I»/ I

I/

81-879-5 Делегати на XII кон 
грес на БКП Кр.Арсов/ВД

-У

/
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 ̂С

У

Я1 Я79-^»8 И11Част о т присъствуващите делегати на XII конгрес на БКПКр.Арсов/МД

- г'
-

д * ~

У

\У

81-880-1,3,8 Делегати на Дванадесетия конгрес на БКП Кр.Арсов/КД

—

иI < - т

7 г
\

4 и1

У

й ;.-В':!1-2,5,9 Част от делегатите на XII конгрес на БКП Кр.Арсов/ВД

к>о С/

4

I

ай



81-881-12 Делегати на XII 81-892-2,5 Дванадесети конгрес на БКП - част от 
конгрес на |*®АрС0В//'Мд делегатите Кр.Арсов/МД

%

81-892-7,9,22 Част от д-.-лег^тите на/XII конгрес на БКП Кр.Арсов/МД

Й1 оо5-9 Част о т  де,лега

ЧИИ

/



^ а п б М - ^ - 1

81-306-1,5,7 Част от делегатите на XII конгрес на БКП - Кр.Арсов/МД

У

81-906-9,-12,13 Част от
5 Н 1

делегатите на XII конгрес на БКП - Кр.Алсо в/ВД
4

I

81-907-1 Изказва се Чудо
мир Александров - член на
ЦК на Ь,П Кр.АрсоЕ/МД

81-907-3 Първият секр.
на ЦК на БКП Тодор 
Живков/в у&я®ид/по време 
на конгреса

Кр. Арсов/^Д

дан Абрашев - герой на 
соц.труд/миньор/

Кр.Арсов/МД



81-979-4 Комбайнерката 81-979-6 На трибуната 
Катрин Георгиева от Евтим Петков - директор
АПК "Великия октомври" на Научно-произв.комби- 
Пордим,Плевенско нат "Н.Вапцаров",Плевен

Р.Марукян/МД Р.Марукян/МД

81-979-2 Верка Йовчева- 
АПК "Средец" - с.Криви
на ,краварка ,член на 
клуба на петхилядниците

Р.Марукян/МД

81-980-3,4 Присъствуваци 
на конгреса

В.Николов/МД

81-979-8 Ген.полковник 
Славчо Трънски - делегат 
на XII конгрес на БКП

Р.Марукян/МД

81-979-10 Ангел Чаушев, 
преде.на Комитета по 
труда и работната за-
плата Р.Марукян/МД

81-980-1 Присъствуващи 
на заседание по секции

В.Николов/МД

У/ ОО * ^ ]
А



81-981-8 Давид Елизар - 
Института по исторйя на
БКП _ „ . ■В.Николов/МД

81-981-11 Минчо Чунгов 81-982-2 На трибуната: 
В.Николов/МД Асен Янков - Смолян 

^ В.Николов/МД

'1$ 1

XII конгрес на БКП - з 
81-980-7 На трибуната: 
Борис Манов - Перник 

В.Ниволов/МД

— - |седания по секции
81-980-9 Авгелина Тодо
рова от СУ "Климент 
Охридски"

В.Николов/МД

81-980-13 Димитър Димит
ров от ОК на БКП в Модква
/СССР/ В.Николов/МД

с<

81-981-4 Димо Дичев 
В.Николов/МД

Р 'Г < *

81-981-5 Елена Ангело
ва о т Михайловград 

В.Николов/МД

81-981-6 Иван Ченгелиев 
от Айтос

В.Николов/МД
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XII КОНГРЕС НА БКП

/А
1 / и а  /-- т

И\(о
Заседания по секции - .Л
81-982-3 На трибуната: 81-982-5 Величко Тодоров-
Паун Савов от Па_за?джнк Сдивен в.Никовов/МД9 О  V  I  А 1С Ю С 1  у Д Д и

В.Николов/МД
81-982-10 Али Алиев — 
Разград

В.Николов/МД

. 1

I

%  т
й д Л

81-982-12 Севдалина Не 
делчева б . Й Ж лов/МД 81-982-14 Николай Нико лов - Самоков .В.Николов/МД

'I

/7
г

п

81-982-16 Ангел Тодород
В.Николов/МД.

У'

I

н

81—982—15 Грозданова - 
Кюстендил

В.Николов/МД

/ /

и'

/

1

\



ттт конгрес на БКП - заседания по секции 
81-982-17 На трибуната: 81-982-19 Сьбчо Търнов-
Димитър Добрев - Хаско- ски - Троян

В.Николов/МД В. Николо в/МД

М - Ш

/ х/ , * у.А/

X

81-982-22 Стефан Ангелов
В.Николов/МД

81-982-25 Михаил Михай
лов - Долни Дъбник

В.Николов/МД
81-991-1 Акад.Сава Ганов-
ски Р.Марукян/МД

81-991-7 Пеко Таков и 
ген.Ат.Семерджиен 

Р.Марукян/МД

81-991-8 Пеко Таков с де= 
Л6Гати Р.Марукян/МД

81 -9 91 - о р д а н о в
от АЕЦ - два пъти герой 
на соц.труд

Р- МяпVкян/ШI

г

V
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XII КОНГРЕС НА БКП

л  ~ / / » 0

I

___  ______

81-967-5 Стамен Стаменов, 
преде.на АПК Правец

Р.Марукян/МД

пкявл алпнз

81-967-7 Никола Мутафчи
ев - гл.директор на медо- 
дйбивния комбинат НГ.Дамя
нов" - Средногорие

Р.Марукян/МД

81-967-4 Димитър Димчев 
от НХК в Бургас

Р.Марукян/МД

й ю ,
У !

I

81-967-9 Делегати от
Соф.окръг на XII кон*»
грес на БКПР.Марукян/МД

9 * Т #

81-967-10 Иван Бекяров- 
ген.директор на Стоп. 
комбинат "Електрообза
веждане" - герои на
соц.труд р.^рукян/мд

81-967-11 Васил Ников- 
бригадир на младежка бри
гада към ДСО "Инжстрой", 
работи на тунела при
радио София р.Марукян/МД

0

е / - т ,

81-967-12 Героите на соц. 
труд Иван Бекяров и Васил 
Ников - делегати на XII 
конгрес на БКПР.Марукян/МД

/



81-968-7 Мила Петрова 
търговски работник от 
Русе - делегат на XII 
конгрес на БКП

В.Марукян/МД

81-968-10 На трибуната 
Борис Котев - генерален 
директор на ДСО "Мебели”

Р. Ма рукя н/МД

нов - зам.министър на 
транспорта

Р.Марукян/МД

М М :
• 1

81-968-2 Иван Горанов от 
спец.телеугоит•предп рия— 
тие при АПК "Дунав" - 
Свищов - делегат на XII
конгрес на БКПР.Марукян/МД

81-968-4 Красимира Хрис 
това-моделиер към АПК 
"Хр.Ботев" - Враца - 
делегат на конгреса 

Р.Марукян/МД

81-968-5 Делегати от Видин 
на XII конгрес на БКП

Р.Марукян/МД

Я]. 1 Гс-'7 м  г  дч/

V, 9  <2.



81-934-12 Членове на 1Ш 
на БЗНС на XII конгрес
на БКП р.;,1арукян/МД

81-935-2 Йорданка Капри- 
елова - делега.т на XII 
конгрес на БКП

Р.Марукян/МД

81-935-6 Кръстю Иванов- 
първи секретар на ГК на 
ДКМС в София

Р.Марукян/МД

I а-те

7!10. п

81-935-7 Иван Филипов- 81-935-10 Героят на соц 
първи секр.на Благоевски труд Делчо Чолаков от 
РК на БКП ГК на АБПФК

Р.Марукян/МД Р.Марукян/МД

81-935-11 Делегати от 
Плевенски окръг

Р.Марукян/МД

Д  1
<3 / У  V

81-944-1 Делегати от 
Варненски1 окръг

Р.Марукян/МД

/



Х /  г / у-алб.51-1-1

81-944-3 Делегати от Вар
ненски окръг на XII кон
грес на БКП

Р.Марукян/МД

81-944-5 Делегати от Ви
дински окръг

Р.Марукян/МД
81-944-12 Делегати от 
Русенски окръг

Р.Марукян/МД

81-946-4,5' Ромеш Чандра от Мехдунар.комитет за 
мир Р.Марукян/МД

81-946-6 К.Карагюров от 
отдел "Пропаганда и аги
тация Р.Марукян/МД

81-946-8,10 По време на XII конгрес на БКП
Р.Марукян/МД

/
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XII КОНГРЕС НА БКП П

31-911-7 Част вт присъетву- 
ващите на XII конгрв с на
БКБ Р.Марукян/МД

81-911-10 Делегацията от 
Сливен на XII конгрес на
БКП Р. Ма ру кя н/МД

81-912-1 Дедегациятя от 
Кърджали р.Марукян/МД

К 7 ✓ ' ? гТ)7 -/

01-913-5 Приветствие под
нася от ЦК на КПСС др. 
Шчербицки р.Марукян/вд

81-912-6 Делегацията от 
Габрово р.Марукян/МД

81-912-8 Делегацията о т 
Толбухински окръг

Р. Марукян/МД
81-912-3 Делегацията о т 
Разград р.Марукян/МД



81-934-2 Текстилни,ордено- 
носки,делегати на кон-
греса Р.Марукян/МД

81-934-4 Делегатки на 
XII конгрес на БКП

^•Марукян/МД
81-934-6 Орденоноска - 
делегат на конгреса

Р.Марукян/МД
81-934-8 По време на XII
конгрес на БКП .Р. Марукян/МД

и т  /
алб.51-1-1

81-913-11 Митка Гръбчева, 
делегат на XII конгрес
на БКП Р.Марукян/МД

81-914-1 Във фоайетата 
на Нар.дворец на култу
рата по време на почивка

Р.Марукян/МД

'  .

81-913-8 Приветствие от 
ЦК на КПСС поднася др. 
Шчербицки за XII конгрес
на БКП р.Марукян/МД

8/ '  $1 у

81-914-6 По време на по- 
чивка Р.Марукян/МД

81-914-9 Тодор Стойчев 
първи секретар на ОК 
на Е7 във Варна.с де- 
лега <

Р.Марукян/МД

2 1 у
г
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XXI КОНГРВС »  БКП

5/’
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 ̂А\ 7^  V. V

81-897-1 Героят на Съвет
ския съюз»героят на сод. 
труд ген.полк.Захари За
хариев Р.Марукян/МД

81-897-5 Тодор Живков 
чете о тчетния доклад на
ЦК на БКП р.марукян/мд

81-897-9 Героят на соц. 
труд Мако Даков и Вълка 
Горанава делегатд на XII 
конгрес на БКП

Р.хйарукя н/МД

81-897-11 Делегати на 
XII конгрес на БКП Н. 
Мандинска ,В. Горанова ,М. 
Даков и Д.Цанова/отляво 
надясно/

Р.Марукян/МД

81-898-3,5 Тодор Живков чете 
Х.И конгрес на БКП

отчетния доклад на 
Р.Марукян/МД

81-898-9 Тодор Живков 
чете отчетния доклад

Р.Марукян/МД



XV V/

/? /

81-898-10 Тодор Живков 
чете отчетния доклад на 
XII конгрес на БКП

Р.Марукян/МД

81-898-12 Тодор Живков чв' 
те отчетния доклад

Р.Ма ру кя н/МД

/ //

81-910-3 Делегати на XII 
конгрес на БКП

Р.Марукян/МД

0/

81-910-7'НадяЛЖй&крва 'и 
Стойне Кръстев - делега 
ти на XII конгрес на

Р.Марукян/МД

1-910-8 Делегацията от 81-910-11 Ген.Нанка Серке
БУРга° р.ИарУкян/МД джиеаа " делегаг «а кон-

РУ У“" греса Р.Марукян/МД

*

81-911-1 Делегацията от 
наИ^кЙ На конгрес

Р.Марукян/МД

/ 3/

81-911
Перник

3 Делегацията от 
Р.Марукян/МД

81-911-5 Делегацията от 
Тър говище

Р.Марукян/МД



у
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XII КОНГРЙС НА. БКП
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ПУЛВЛ ЗАНАЗЩЦ

>

81-869-3 Ген.репетиция на 
участниците в гьрж.концерт

Р=Марукян/МД/

81-869-5 К.Карагюров от 81-869-7 Асен Марков #т 
отдел 11 Пропаганда и аги— цк из БКП — отдел |!Пропаган- 
тация11 от ЦК на БКП V да и агитация11

Р.Марукян/МД Р.Марукян/МД

-1

81-886-1 Във фоайето на 
Народния дворец на кудту-
рата Р.Марукян/МД

81-886-3,4 Моменти от тържестве ното о ткриваНе на 
конгреса Р.Марукян/МД

<-М
81-886-8 Тедор Живков - първи секретар на ЦК на
БКП чете отчетния доклад
на XII конгресР.Марукян/МД

I



81-887-1 Тодор Живков - 81-887-4,5 Част ат деловия президиум на конгреса
първи секретар на ЦК на Р.Марукян/МД
БКП чете отчетния доклад 
на XII конгрес

Р.Марукян/МД

81-887-7,11 Тодор Живков - първи секретар на ЦК 81-888-5 Тодор Живков 
■а БКП чете отчетния доклад на XII конгрес чете отчетния доклад

Р. Ма ру кя н/МД Р. Ма ру кя н/МД

81-888-6 Съветски гости 
на XII конгрес на БКП

Р.Марукян/МД
81-888-9,12 Тодор Живков - първи секретар на ЦК на 
БКП чете отчетния доклад на XII конгрес

Р.Марукян/МД

<

!  |
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XI КОНГРЕС НА Бг.П

7

Ш  \
• " * шгМт

' - V. ,  ̂Л
76-1008-4^ 6 7-Др:1одор Живков сред делегати на конгреса. /Р.Марукян/ЛА

/ч

* •-• ✓ * I, 7 -*•

/А д I
/

76-1008-9 12-Др.“одор Живков сред делегати на кон- 76-1009-1-Др.Тодор Живков 
греса от Толбухински окръг. /Р.Г/арукян/ЛА сред де ле г а д^г; е *

6 - 1 0 0 9 - 5 - Д р . г о д 0 р Нивков
сред делегати на конгреса.

/Р.ГЛарукян/ЛА
/

1У

т
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76-1009-9-Два пъти героят 
на соц.труд Дими Дичев- 
предс.на ЦК на АБПФК.

/2.Ма рукян/ЛА

76-1020-4-Първият секре
тар на ГК на БКП др.Геор
ги Йорданов открива сре
щата-митинг на чуждестран- 
Н1 тз делегации с трудещи 
се от София./Н.Чобанов/ЙБ

76-1020-5-кихаил Пенчев,перт. 
секретар на ТЕЦ "Тр.Костов'^ 
п-риветствува делегатите на 
. срещата на чуждестранни де
легации с трудещи се от Со
фия. /Н.Чобанов/, ЙБ

Среща на чуждестранни дехегации с трудещи се от Софля в зала "Г.Кирков” 
76-1020-7-Дангола Куема- 75-1020-8-Даниела Кузма- 76-1020-11-Изказва се предста- 
ноза,студентка от Кон- нова,студентка от Кон- зителят на Мал^гашката партия 
серваторията,приветству- сзрваторкята,приветству- за независимост /Мадагаскар/- 
ва делегатите./Н.Чобанов/ в а делегатите ./Чобанов/ Сакато Гоанана Игнас /ЧоСанов/ЙБ

Орм, в%ала*"?!Рк“р"0^ Ле/нЦгоба ТР^ДТ  °Т7 ^ - 1 1 ирков • /н.Чобанов/, ИБз ва се деле- л г\ол 1 л тхгатът на Гвианската наоо!- ^ - Ю ^ - Ю - И з к а з в а  сс 
ио-прогресивна партия - делегатът на Коста Ри- 
-с.м Карам,зам.ген.секретар ““ ~ -дуардо Мора Бал-.:я Партията. ‘ в^рде.
г - - . ' »  -

76-1022-2-Среща на чуждестранни 
делегации с трудещи се от София. 
Изказва се Джек Макрилипспредста
вител на Австралийската соц.пар
ти. . /Т!.т*оСаиов/,



1

*

г

чд

чу

4

76-1054-9,12 - Председателят на Министерския 
съвет Станко Тодоров говори на конгреса.

/Крум Арсов/ЕИ
76-1053-2 - Среща на чуж
дестранни делегации с тру
дещи се от столицата. 
Изказва се представител на 
компартията на Мартиника 
Люк Буркоа./Нед.Чобанов/ЕИ

76-1055-4,6 - Делегати на конгреса.
/Крум Арсов/ЕИ

%

76-1056-3-Нар.артисти Ник.
Гяуроз и Р.Делчева във 
фоайето на конгресната зала.

. /Е.Любомиров/ЕИ

I

76-1056-4 - Народните артисти Н.Гяурав и Ружа 
Делчева във фоайето на конгресната зала.

/Е.Любомиров/ЕИ

9

У

%



76-1056-9 - XI конгрес 
на БКП. Приветствие от 
представителя на Либия 
Али Шиари + АСС Либия.

/Е.Лвбомироз/ЕИ

76-1057-3 - Нар.артист 
Н.Гяуров в конгресната 
зала. /Е.Любомиров/ЕИ

г|
76-1057-7- Нар.артист Н 
Гяурсв в конгресната 
зала. Е.Любомиров/ЕИ

алб. 51-1-1

76-1056-12 - Приветствие 
от представителя на.Етио
пия Мфйор Берхану.Байс - 
член на временния военен 
административен съвет на 
Етиопия. /Е.Любомиров/ЕЙ

76-1057-5,6 - Делегати в

76-1057-2 - Приветствие на 
представителя на Чили, член 
на комисията на ЦК Орландо 
Миляс. /Е.Любомиров/ЕК

I

0

' V
*

конгресната зала.
/Е.Любомиров/ЕИ

76-1057-9- Живко Живко 
чете декларацията на 
XI конграс.

/Е.Любомиро в/ЕИ

76-1057-10-Изказва се 
Стоян Караджов.

/Е.Любомиров/ЕИ

I

м



76-1043-8 - По време на 
почивката. П.Дюлгеров,
I секр.на ОК на БКП - 
Благоевград.

/В.Иванова/ЕИ

76-1063-9 - Засл.арт. 
Ванча Дойчева,нар.арт. 
Ал.Райчев.

/В.Иванова/ ВИ

76-1064-11 - Посещение на 
конгоанските гости за XI 
конгрес, в обед.детско 
заведение $ 13, кв. "Дружба".

/П.Божкоз/ЕИ

76-1065-5,7 - Конгоанските делегати за XI конгрес 76-1066-5 - Представителят 
на БКП,водени от Жан Пиер Нгомбе на посещение в аа ЦК на КПСС Ф.Кулаков и 
обединеното детско заведение № 13 в кв."Дружба", Т.Живков.
София. /П. Божков/ЕИ /Кр. Арсо в/ЕЙе♦ . . л •'У .■ -. -V • .7?;

/

Т.Живков.
/Кр. Арсо в/ВИ



алб. 51^1-1

76-1067-8 - Тодор Живков 76-1067-11 - Ал.Лилов - 76-1068-10 - Тодор Живков 
на трибуната на XI конгрес.член на Политбюро на на трибуната ^а XI конгрес

/Кр.Арсов/Ей ЦК на БКП./Кр.Арсов/ЕИ на БКП. /Крум Арсоз/ЕИ
*

76-1069-5,7,8 - Тодор Живков на трибуната на конгреса.
/Крум Арвов/ЕИ

70-1070-5,11 - Моменти от работата на XI конгрес
/Крум Арсов/ЕИ

76-1071-10 - Т.Живков - 
първи секретар на ЦК на 
БКП произнася заключител
ното слово./Кр.Арсоз/ЕИ
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XI КОНГРЕС НА БКП
\ •

76-851-9-П.Арабаджиев-дир.на 76-851-10-Г.с.т.Найден 
ЦСК"Отдих и туризъм"и П.Бла- Здравков и г.с.т. Д.Дон- 
сев-дир.на "Отдих и туризъм** чвв. /Р.Марукян/МК 
Варна - делегати на конгреса.

/Р.Марукян/МК

76-852-2-Делегацията на Бра- 76-853-10-Митинг по слу- 
зилската компартия,водена от чай откриването на кон- 
ген.секретар Луис Карлос греса в комбинат "Про- 
Престес. /Е.Киров/МК летарий". /К.Узунова/МК

76-855-б-Делегадията на Ч лийската компартия.
/П.Божков/МК

76-855-5-Делегацията на Австрийската компартия.
/П.Божков/МК

/
#

76-852-1-Делегацията на Бразил 
ската компартия,водена от ген. 
секретар. Луис Карлос Престес.

/Е.Киров/МК

76-855-1-Делегацията на 
Ш1ЛА, Ангола.

/П.Божков/МК

7б-855-8-Делегацията на 
Зимбабве/Намибия/•

/П.Божков/МК



7/ - / О 0■‘'Е'? Г7~> /

?6-856-1-Делегацията на 
Шведската лява партия- 
комунисти?

/Н.Чобанов/МК

76-856-4-Делегадията на 
Алжир. /Н.Чобанов/МК

76-856-6-Делегадията на Нор̂  
вежката компартия.

/Н.Чобанов/МК

76-1152-2,З-Делегацията на Западен Берлин и 
Австралия на посещение в Музея на революционното
движение в София. /М.Велинова/ЛА

76-1152-7-Среща на др.Лалю 
Ганчев с делегация на 
Мадагаекар./М.Велинова/ЛА

-

76-856-9-Делегацията на Финландската компартия.
/К.Чобанов/МК

76-856-12-Делегацията 
на ШЛА-Ангола.

/Н.Чобанов/МК
76-857-2-Делегацията на Австрий
ската компартия.

/Н.Чобанов/МК 1



76-1012-1-5-6-Делегати от ласковскн

Ц ~ Щ

'1

76-1012-11-12-Стою Неделчев-Чочоолу сред познати. 76-1013-2-Две поколений
/В.^ванвва/ЛА /В.^ванова/ЛА

9

76-1013-11-] чо Павлов,рък. 
бригада на л а Маджарово, 
герой на С01 руд

/ Ю  .нова/ЛА

4

ч V ,
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76-1015-11-°бщ изглед от за- 76-1016-7-8-Част от присъстващите на срещата 
лата. /Б.Юскеселиев/ЛА в зала "Г.Кирокв". /Б.Юскеселиев/ЛА

X

76-1014-8-Общ изглед от 
та. /Б.Юскеселиев/ЛА

зала-76-1014-10-Част от присъс 
тващите на срещата в зала 
"Георги Кирков".

/Б.Юскеселиев/ЛА

76-1015-9-Част от присъс
тващите на срещата в зала
"Г.Кирков",/Б.Юскеселиев/

ЛА

4 4
-

76-1016-9-10-Част от присъстващите 
•Кирков/ГА/Б.Юскеселиев/ЛА

У} / жХ

срещата



*

-^>-1116-8,9 - Делегацията 
град Велико Търново.

от Индия разглежда 
репр. /ЕИ

л * /76-1149-2 - Представителят /. •
на Сирийската комунистическа (/у., 
партия се изказва на конгреса.

репр. /Ей

(V

!

76-1149-1 - Среща на ръководите 
лите на комунистическите партии 
в резиденция"Бояна". репр./ЕК

7-6-1149-3 
Сирийската 
се изказва

Представителят -иа 
комунистическа партия 
на конгреса. репр./ЕП

' 6 0 -  ^

76-1150-1 - Посещение на 
НДР Йемен в Благоевград. 
ОК на БКП.

делегацията от 
Посрещане пред 

репр. /ЕИ



76-1150-2,3,4 - Посещение на делегацията на НДР Йемен в Благоевград. 
Посрещане на Йеменската делегация през ОК на БКП. репр. ЕИ

76-1150^5,6,7 - Посещение на делегацията от НДР Йемен в Благоевград. , 
Посрещане на делегацията пред ОК на БКП. репр. /ЕИ

%  - а д ;

7.6-1150-8,9 - Посещение на -делегацията от НДР 
хемен в Благоевград. Полагане венец пред паметника 
на Д.Благоев. репр. /ЕИ

76г-1150-10-Посрещане на 
Йеменската делегация в 
детска градина 'Л 19, 
Благоевград. репр. /ЕИ

(



ш  в  ■Посещение на делегацията 
на Португалската компартия в АЗ 
"М.Шаторов" - Пазарджик. репр. /ЕИ

Ио-
76-1159-4 -

.,/у Г

т

76-1153-8 - Делегация на Кубин
ската компартия на посещение в * 
гр. Сливен* репр. /ЕИ

5  V

< Г О

76-1159-2,3 - Посещение на делегацията на Португалската комуни
стическа партия, водена от члена на политическата комисия на ЦК 
на партията Карлуш Коща в АЗ "1?.Шаторов" - Пазарджик. репр./ЕИ

76-1159-1 - Посещение на делегация 
на Португалската компартия на 
посещение в Пазарджик репр./ЕИ

к



• / /

алб. 51-1-1
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76-1159-5,6 - Посещение на делегация на Португалската комунистическа 
партия, водена от члена на политическата комисия на ЦК на партията 
Карлуш Коща в АЗ "М.Шаторов" - Пазарджик. репр. /ЕИ

&  - / / / ^

У,

76-г11о9-7,8 - Посещение на делегация на Португалската комунистическа 
партия,^водена от члена на политическата комисия на ЦК на партията 
Карлуш Коща в АЗ "М.Щаторов" - Пазарджик. репр. /ЕИ



алб. 51-1т1 : 'г  ■ - ЯН .
4

XI КОНГРЕС НА БКП

ЛЧЧЧЧ-

76-1058-1,7,9 - На трибуната 
съвет. /Е.Любомиров/ЕИ

Станко Тодоров - председател на Минисперския

76-1058-11,12 - Председателят на Министерския 
съвет Станко Торово на трибуната на XI конгрес.

/Е.Любомиров/ЕИ

\

76-1059-1 - Др.Славчо 
Трънски сред делегати

Велинова/ЕЙ

к»

76-1059-4 - Др.Груди Атанасов с Тома Томов 
от Търговище по време на почивката.

/М.Ве ли но ва/ЕИ



%алб. 51-1-1

Делегации за XI конгрес на БКП на посещение в къща-музей "Г.Димитров
76-1060-5,5 - Делегация от Зелени нос Домингу 
Брпту - член на ЦК и зам.министър на културата 
и Базилио Рамос - секретар на партията.

/Е.Киров/ЕИ

76-1060-9 - Делегацията на 
Монголската нар.революц. 
партия,водена от Рагчаа - 
канд.нлен на Политбюро и 
пъ^ви зам.председ.на Минкст.
съвет.

76-1061-3,5 - Делегация на Монголската народно- 76-1062-3 - Др.Тодор Живков 
революционна партия,Бодена от канд.члена на сред делегати — военнослужещи.
Политбюро и първи зам.председател на Министерския /В.Иванова/ЕИ
съвет Рагчаа на посещение в къща-музей "Георги 
Димитров".София. /Е.КироЕ/ЕИ

✓л

7°-106?-14 - Е почивката-
„р*Ьасилев*г•Джагаров,Л.живкова й Л.Левчев.

/В.Иванова/ ЕИ

76-1063-1 -По време на 
почивката. Няр.арт.Ник. 
Гяуров,Р.Делчева и Т. 
Костов. /В.Иванова/ЕИ

76-1063-5 - Георги Шарков-
председ.на ОНС-Ловеч-и 
Събчо Търновски - I секр. 
на ГК на БКП - Ловеч.

/В.Иванова/ЕИ



%

XI КОНГРЕС НА БКП
9

>

76-1086-3 - Делегацията 
на Аржентинската комуни
стическа партия,водена 
от генералния секретар 
Херонимо Арнедо Алварес.

/Кр.Узунова/ЕИ

76-1087-1-Делегатите: 
Атанаса Янкова-ел.монтьор 
с.Труд,Янко Мито в,чл.на 
БКП от 1018 г. и Атанаска 
Василе ва-тъкачка.

/Р.Марукян/ЕИ

76-1087-6-Делегати - комсомолци.
/Р.Малукян/ЕИ

76-1087-9-Тодор Живков 
сред делегати.

/Р.Марукан/ЕИ
76-1087-11 - Тодор Живков 
сред делегати от. Староза
горски окръг.

/Р.Марукян/ЕИ

76-1087-12 - Тодор Живков 
сред делегати на конгреса

/Р.Марукян/ЕИ

1088-1- Прием в резиденция "Бояна" 
делегатите на XI конгрес на БКП.

/Крум Арсов/ЕИ
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76 1088-9 10,11 - Прием в резиденция "Бояна" за делегатите на XI конгрес на БКП.
’ /Крум Арсов/ЕИ

Прием в резиденция "Бояна за делегатите на XI конгрес на БКП.
76-1089-4 - Писателите 76-1089-7 * По време на 76-1089-10 - Ф.К\лаков
Георги ДясагарОй и Ангел ириема. . отговаря на приветствието
Тодоров. /Крум Арсов/ЕИ /Кр.Арсов/ЕИ на Т.Живков от името на

чуждестранните делегации

^ < г• •* *

Прием а резиденция "Бояна" за делегатите на XI конгрес на БКП.
76-хС$0-б - Т.Живков, 76-10в0-7,10 - Людмила Живкова сред делегати
Отанко Тодоров,Ф.Кулаков по време на приема. /Крум Арсов/ЕИи др. по време на приема.

/Кр.Арсов/ЕИ



'Посещение на делегацията на НДР Йемен в Благоевград-» репр. / Ш
76-1150-11,12 - Посрещане на делегацията в детска 76-1150-13 - Йеменската
градина № 19, Благоевград. делегация на посещение вЗМК,Благоевград.

/

./

76-1150-14,15,16 - Посещение на делегацията на НДР Йемен в Благоевград. 
Делегацията посети ЗМК. * репр./ЕИ

"Ц, -4 -

76-1151-1 - Делегацията на Северо- 
ирланската комунистическа партия 
на посещение в Кюстендилски окръг.

репр. /Ей

/



/ м / д  /

1 %  - Д//

[ь ■ Мь  /

’

76-1151-6,7 - Делегация на Североирландската компартия на посещение 
в Кюстендилски окръг* репр. /ЕИ

76-1151-2,3 - Делегация на Североирландската компартия на посещение 
в Кюстендилски окръг. репр. /ЕИ

76-1151-4,5 - Делегация на Североирландската компартия на посещение 
в Кюстендилски окръг. репр. /ВИ



76-1151-8,9 - Делегация на Североирландската коипартия на посещение 
в Кюстендилски окръг. репр. /ЕИ

I

76-1151-10,11 - Делегация ра Североирландската компартия на 
посещение в Кюстендилски окръг. репр. /ЕИ

I

ф

/

' Ц - и  г з -  \

»

76-1153-1 - Делегация на Кубинската 
компартия на посещение в гр. Сливен.

репр. /ЕИ



алб. 51-1-1

76-1153-2,3 - Делегация на Кубинската компартия на посещение 
в гр. Сливен. /репр./ЕИ

✓

/

Л6~1153-4,5 - Делегация на -Кубинската компартия на посещение в 
гр. Сливен. репр./ЕК^

9 " *

76-1153-6,7 - Делегация на Кубинската компартия на посещение в
гр. Сливен. репр. /ЕИ '

<

I •



»
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алб. 51-1-1

XI КОНГРЕС НА БКП

76-1114-10,11 - Еквадорската делегация на посещение в АЕЦ Козлодуй
репр. /ЕИ

% - А ^

В

«« • н!
1-тгг "

■  г.«•***> в*̂
• щ

76-1115-1,2,3 - Делегацията от Либия разглежда жилищното строителство 
в гр.Велико (Търново. репр. /ЕИ

У & ((№

I.
у »

У

76-1115-4 - Посещение на делегацията от Либия 
във Великотърновски окръг. Разглеждане на 
хълма "Царевец" репр. /ЕИ



алб. 51-1-1

/* У

Посещение на делегацията
новски окръг.
76-1115-5 - Разглеждане 
на хълма "Царевец".

от Либия във Великотър-
репр./ЕИ 

76-1115-6 - Пред памет
ника на Н.Габровски и 
Д.БлагоевфВ.Търново.

9

76-1116-1 - Делегацията от 
Индия на посещение във 
Великотърновски окръг. 
Посещение на историческия 
хълм "Царевец". репр. /ЕИ

76-1116-2,3,4 - Делегацията от Индия на посещение във Великотърновски окръг. 
Делегацията разглежда историческия хълм "Царевец". репр. /ЕИ

I

Делегацията от Индия на пооепгение във Великотърновски окръг. репр./ЕИ 
7о-1116-5 - Разглеждане на 76-1116-6- Пред паметника 76-1116-7 - Из града, 
историческия холм "Царевец", на Н.Габровски и Димитър

Благоев.

✓ ч- ^

% ' / / / Ъ

4

\
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алб. 51-1-1

XI КОНГРЕС НА БКП

Японската делегация на посещение 
76-1112-3- Японската делегация 
разглежда Пловдив - стария град.

в Пловдивски окръг. репр. /Ей 
76-1112-4 - На гости в с.Рогош.

►

ь -

.1

%  -  ш
5 , .

75-1112-5 - Японската делегация 
на посещение в детската градина 
с.Рогош* репр. /ЕИ

у ч/
# з >

4

76-1113-1 - Посрещане на делега 
цията на ГФР на аерогара Бургас

репр. /ЕИ

76-1113-2 - Мария Бушман - член на
президиума на Германската комунистическа 
партия. репр./ЕИ



. ш

алб. 51-1-1

76-1113-3,4 - Посрещане на делегацията на Германската комунистическа 
партия на аерогара Бургас. репр. /Ей

Ш
76-1113-4 - Среща на делегацията 
на Германската комунистическа 
партия с дим.Катъров,секретар на 
СК на БКП,Бургас. репр. /ЕИ

6

76-1113-6 - Посрещане на делега
цията на Ирак на аерогара Бургас.

репр. /ЕИ

2
\

76-1113-7,8 - Посрещана на делегацията на Ирак на аерогара Бургас.
репр./ЕИ

9

Ф

\
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XI КОНГРЕС НА БКП

76-1113-9,10 - Среща на делегатите от САЩ, Нова Зеландия и Австралия 
в ОК на БКП - Бургас. репр. /ЕИ

ч

г\0 г1

м

*
ч •

75-1114-1,2 - Еквадорската делегация на посещение в АЕЦ Козлодуй.
репр. /ЕИ

76-1114-3 - Делегацията на Еквадор, 
водена от Педро Саад на посещение 
във Враца. репр./ЕИ

I



алб. 51-1-1

76-1114-4 - Водачът на Еквадорската 
делегация Педро Саад в разговор с 
първия секретар на ОК на БКП - Враца, 
Нано Лалов. релр. /ЕИ

6 "  / и ч

7С-1114-5 - Разглеждане на 
макеташ АЕЦ. /репр./ЕИ

76^1114-6,7 - Еквадорската делегация
-

на посещение в АЕЦ - Козлодуй.
репр. /ЕИ

7о а!х4 8,9 — Еквадорската делегация на посещение в АЕЦ — Козлодуй*
репр. /ЕИ



I 7
алб. 51-1-1

XI КОНГРЕС НА БКП

*>

76-1072-2 - Иван Михай- 76-1072-3-Живко Живков - 76-1072-4 - Тано Цо̂ лов - 
лов - член на Политбюро член на ЦК на БКП. член на Политбюро на ЦК
на ЦК на БКП. /Крум Арсов/ЕИ на БКП. /Крум Арсов/ЕИ

/Крум Арсов/ЕИ
%

76-1072-7 - Георги Йорда
нов т първи секретар на 
ГК на БКП - София.

/Крум Арсов/ЕИ

76-1072-8-Иван Михайлов 76-1072-11 - Тодор Живков 
и Александър Лилов. и Станко Тодоров.

/Крум Арсов/ЕИ /Крум Арсов/ЕИ

76-1074-7 - Заключителното слово на Т.Живков 
първи секретар на ЦК на БКП.

/Е.Любомиров/ЕИ



алб. 51-1-1

\ / I

76-1075-3,11 - Заключително слово на Тодор
Живков - първи секретар на ЦК на БКП./Е.Любомиров/ЕИ

76-1077-2 - Приветствено 
слово произнася Рамо Шейхо- 
член на Политбюро на ЦК на 
Сирийската комунист.партия. 

_ /Т.Симеонов/ЕИ

76-1077-3 - Приветствено 
слово произнася Рамо Шей- 
хо - член на Политбюро на 
ЦК на Сирийската комуни
стическа партия.

/Т.Симеонов/ЕИ

76-1077-4 - Делегати 
конгреса.

Симеонов/]М
не 76-1078-3 - Тодор Живков 

с представители на Комитета 
за телевизия и радио.

/Т.Симеонов/ЕИ

I

76-1079-2 - Общ изглед н; 
конгресната зала.

/Т.Симеонов/ЕИ *

П

76-1079-6
президиум

- Част от деловия 
на конгреса.
/Т.Симеонов/ЕИ



У.//.;,

X

XI КОНГРЕС НА БКП

алб. 51-1-1

• »

76-1110-12113 - Делегацията на ГЕСП на посещение в Бургаски окръг. 
Посрещане пред хотел "Кубан" на Слънчев бряг. репр./ЕИ

Г-ь

76-1110-14 - Посещение на "Ханската шатра" 
репр./ЕИ

Делегацията на Германската единна 
посещение в Бургаски окръг. 
76-1110-10 - Посрещане пред 
хотел "Кубан" на Слънчев бряг.

социалистическа партия на
76-1110-11 - Делегацията раз 
глежда Слънчев бряг.

репр./ЕИ

%



:-з76-1110-15,16 
Разглеждане на

Делегацията на ГЕСП на посещение 
Слънчев бряг.

Бургаски окръг, 
репр. /ЕИ

%(п

76-1111-1,2-Делегациите на Северен и Южен Виетнам на посещение във 
Врачански окръг. репр./ЕИ

~ Делегациите от Северен и Южен Виетнам на посещение във Врачански окръг. репр./ЕИ



А ')
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XI КОНГРЪС. На БКП

Ш

76-1050-1-Приветствие на БНА 76-1050-2-Др.Тодор Жив
/Кр.Арсов/ЛА ков сред делегати.

/Кр.Арсов/ЛА
?6-1050-7-Лрти'стите Ружа 
Делчева и Николай Гяуров 
сред комсомолци.

/Кр.Арсов/ЛА'

% 5, г

— ___

76-1050-8-9-Артистите Ружа Делчева и Николай Гяуров 
сред комсомолци. /Кр.Арсов/ЛА

1 «4

7@-1050-10-Бао,ид -Ьълев, 
ген.директор на ДО "Бъл
гарска фотография" в раз 
говор с делегати.

/Кр.Арсов/ЛА

/ У’И » / 0 5 0 - Ж

76-1050-11-Васил Вълев,ген. 
директор на ДО "Българска 
фотографи#"в разговор с де
легати. /Кр.“рсов/ЛА

(  \



51-1-1

7о-Ю51-5-Изказва се ген.секр.76-1051-8-Изказва се зам.76-1051-9-Изказва се чл. 
на Мароканската партия. преде.на Люксембурската на Политбюро на ЦК на Ъел-

/Н-гЧобанов/ЛА компартия-Рене Урбани. гийската компартия "лберт
/Н.Чобанов/ЛА де Конинк./Н.Чобанов/ЛА

7С-1052-5-Изказва се зав. 76-1052-13-Изказва се секр. 
отдел на *>1авританската пар- на един. соц. партия на Запа- 
тия-Ьа Мамаду Аласан. ден Ьерлин-К!арл лайнц 1',ни-

/Н.Чобаноа/ЛА щед.. /Н.Чжбанов/ЛА

76-1051-11-Изказва се чл.на 
Политбюро н а ЦК на Шри Лаи
ка оторуг Паблис де ^илва.

/Н.Чобанов/ЛА

76-1052-2-Изказва се зам. 
се р.ка Ирландската ком
партия Джеймс Стюарт.

/Н.Чобанов/ЛА

76_Ю52-4-Изказва се чл. 
на Политбюро на ЦК на Нор
вежката компартия Арне Йор- 
генсен./Н.Чоб анов/ЛА



XI КОНГРЕС НА БКП

76-937-8.9.10-Делегати на конгреса с първия секретар на БКП Тодор Живков.
/Т.Симеонов/ЛА

76-938-2-Група делегати на 76-938-4,5-Делегати на конкреса-орденоносци. 
конгреса*/!.Симеонов/ЛА /Т* Симеонов/ ДА

■ Т / о - 9 1 2 -

76-938-6-Делегати на конгреса- 
орденоносци. /Т.Симеонов/ЛА

%

I 4
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51-1-1

76-958-7,8-Делегати на конгреса-орденоносци.
/Т.Симеонов/ЛА

76-939-6-Делегати на конгреса- 
орденоносци. /Т.Симеонов/ЛА

/ (

76-939-7,10,12-Делегати на конгреса-орденоносци. /Т.Симеонов/ ЛА

/п/ / / /7

76-940-1тДедегати от София. Н.а.Ружа делчева-герой на 
соц.труд,артист от нар.театър "Иван -&азов".

/1.Симеонов/ЛА

76-940-4-Делегати на конгреса от София, 
/'х. Симеонов/ЛА

76-940-9-Рада Тодорова- 
герой на соц.труд.

/Т.Симеонов/ЛА



>

У

ъ т
ч М

76-1017-4-6-7-Част от присъстващите на

% - т  4

/ 1 о

срещата в зала "Г.Кирков"«
/Б.Юскеселиев/ЛА

76-1017-10-Част от присъства
щите на срещата в зала "Г.Кир' 
ков". /Б.Юскеселиев/ЛА

76-1018-1-4-Част от присъстващите на срещата 
в зала "Г.Кирков". /Б.Юскеселиев/ЛА

VI 1-1

1018-8-Част рт присъстващи- 
на срещата в зала "Г.Кирокв"

/Б.Юскеселиев/ЛА



51-1-1

76- 1018- 9-Част *от присъства- 76-1019-2-4-Част от присъстващите на срещата в 
щите на срещата в::.зала "Г. зала "Г.Кирков". /Б.Юскеседиев/ЛА 
Кирков". /Б.Юскеседиев/ЛА

7б-1019-9-Част от присъства
щите на срещата в зала 
"Г .Кирков" ./Б.лЛже сели ев/ЛА

76-1023-4-Ким.партия на 
САЩ,водена от чл.на ЦК 
Клод Лайтфут,посети из
ложбата "Науката в служ
бата на производствотоV.

/Кр. зунова/ЛА,

76-1023-9-Делегацията на ^ов- 
замбик,водена от чл.на ..зп.ком. 
Жоаким ^лберто Шисано,посети - 
изложбата "Науката в службана 
производството".

/Кр.Узунова/ЛА

в-1023-10-Делегацкята на Мозамбик, водена от чл.на ^зп. комитет Жоаким Алберто Шисано, посети изложбата "Науката в служба на производството".
/ К р .  ̂зунова/ЛА

75-1025-1-8-гДиректорката на винзавода Кръстина Чавкова посреща гръцките гости начело с Харилаос Флоракис-лърв.секр.на ЦК на Гръд.ком.партия.
/II. Божков/ЛА
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XI КОНГРЕС НА БКП
V
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76-951-2-Разговори по време 
почивката. /Кр.^рсов/ЛА

1

на 76-951-5-Героите на сод. 
труд:Петър Киров,Ради 
Кузманов,Димитър Дончев.

'/Кр.лрсов/ЛА

7б-951-6-Герои на соц.труд 
"вгени Стефанов и Митко 
Григоров. /Кр.Арсов/ЛА

76-951-7-Начо Папазов,два 76-951-8-Георги Дясагаров, 76-952-1-Дедегат от Ангола- 
пъти герой на соц.труд "в- Лиляна Стефанова,Венелин Амброзио Лукоки-чл.на ЦК на 
гени Стефанов. /Кр.лрсов/ Коцев. /Кр.Ароов/ЛА МПЛА. /Кр.Арсов/ЛА

ЛА

1Ъ' У5 2 -Ъ
76-952-3-Делегат от Иемен- 
Абдел ^атах Есмаил-ген.секр. 
на ЦК на вбед.полит.органи
зация. /Кр.Арсов/ЛА

)



51-1-1

76-952-7-8-9-Тодор ливков сред делегатиете на хх конгрес на ЕК^./Кр.лрсов/ЛА

76-952-10-Тодор Живков сред 76 
делегатите на XI конгрес на 
БКП. /Кр.Арсов/ЛА

-953-1-2-Тодор Живков сред делегати на конгреса
/Кр.Арсов/ЛА

/

76-953-7-8-9-Тодор ^ивков сред делегати на конгреса* /Кр.Арсов/ЛА

\
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76-984-1-Среща на поколения 
та. /Р.Карукян/ЛА

76-984-3-Др.Тодор Живков 76-984-6-Др.Тодор Живков 
к Ф.Кулаков сред пионери. ср^-гте*|^и.А

/ • арукян/ЛА /Р.ГДарукян/ЛА

и~ т
з

76-984-9-Пионери пред кон̂  
гресната зала.

/Р. ДГарукян/ЛА
76-985-3-Ф.Кулаков,Тодор
Живков,ллександър Лилов
по време на конгреса. 

/Кр.Арсов/ЛА

76-985-4—Петър Дюлгеров- 
1секр^на Благоевградски 
окръг. /Кр.Арсов/ЛА

7  '-6
7б-985-5-Васил Ламбов от 
гр.Сливен./Кр.Арсов/ЛА

//*. пI -А.ч 0 п

-> I
7
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н /

76-985-6-9-Лионери привутстзуват конгреса.
/Кр.Арсов/ЛА

76-987-3-Стефан -‘-'ангелов от дом-г 
комбинат в Коларовски район в Со
фия. /Кр.Арсов/ЛА

76-987-7-10-12-Пионери и комсомолци пред конгресната зала.
/Кр.Арсов/ЛА

76-988-7-Г'ионери пред 
гресната зала.

/Кр.Ярсов/ЛА
кон- 76-989-2-Ангел Цветков 76-989-5-Нак Шамбаз-чл.на

секр.на ОФ на'трибуната Политбюро на Френската ком- 
на конгреса. партия* /Кр.Арсов/ЛА

/Кр. Арсов/ЛА
♦ А

*



76-1109-1,2 - Посещение на чехословашката делегация в Шуменски окръг
репр. /ЕИ>

76-1109-3,4 - Посещение на чехословашката делегация в Шуменски окръг
репр./ЕИ

76- У'/°9  -77
76-1109-5 - Посещение на чехословашката 
делегация в Шуменски окръг.

репр./ЕИ



алб. 51-Е-1

76-1109-6,7 - Чехословашката делегация на посещение в Шуменски окръг
репр./ЕИ

/ у  0 в

76-1109-8,9 - Чехословашката делегация ш  посещение в Шуменски окръг.
репр./ЕИ

76-1109 10,11 - Чехословашката делегация на посещение в Шуменски окръг.
репр./ЕИ



V

♦

/
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\

76-1109-12,13 - Чехословашката делегация на посещение в Шуменски 
окръг• * репр./ЕИ

^  м

1
►

Делегацията на ГЕСП на посещение 
76-1110-1 - Посещение в Нефто- 
химичния комбинат край Бургас.

в Бургаски окръг. репр./ЕИ 
76-1110-2 - Делови разговор на 
терасата на административната 
сграда на НХК.

76-1110-3 - Среща на делегацията на 
ГЕСП със служители от Нефтохимичния 
комбинат. /репр./ЕИ

/
%



алб. 51-1-1

76-1110-4,5 - Слово на водача на делегацията на ГЕСП в културния 
дом на Нефтохимичния комбинат врай Бургас. ^репр./ЕИ

76-1110-6,7 - Делегацията на ГЕСП разглежда старите църкви на 
Несебър. репр. /ЕИ

76-1110-8,9 - Делегацията на ГЕСП разглежда град Несебър.
репр./ЕИ.

Ч

• •



XI КОНГРЕС НА

76-1119-6-Фасадата на ЦК 
на БКП. /Б.Юскеселиев/ЕИ

Пластика на пл. ”9 септември".
/Б.Юскеселиев/ЕИ

- 76-1119-7,10 
ния съвет.

- Плакатът

г  • , .  //л е и  у
76-1120-1 - Пластика пред хотел "Рила"

/Б.Юскеселиев/ЕИ

76-1119-11-Пластика в 
тревната площ.

/Б.Юскеселиев/ЕИ
на сградата на Държав- 

/Б.Юскеселиев/ЕИ



' V I

алб. 51-1-1
#

76-1120-3-Пано на бул. 
"Г.Димитров".

/Б.Юскеселивв/ЕИ
76-1120-8-Централна гара 
стената с пластичните 
букви "СССР-НРБ".

/Б.Юскеселиев/ЕИ

76-1120-9-Центрадна гара 
кулата на СИВ.

/Б.Юскеселиев/ЕИ

*

76-1120-11—Централна гара- 76-1121-2,3 - Украсата на правителствеиата
кулата за българо-съвет
ската 'дружба .

/Б.Юскеселие/ЕИ
аерогара

*

/Б.Юскеселиев/ЕИ

/

76-Ц21-5-Украса пред аерогарата.
/Б.Юскеселиев/ЕИ

9,

76-1121-7,9-Пластика пре ЖК "Дружба”
/Б.Юскеселиев/ЕИ



76-1080-3,8 - Първият секретар на ЦК на БКП* 76-1081-4 - З.а.Ванча Дой-
Тодор Живков произнася отчетния доклад. чева - артистка от Народния

/Т.Симеонов/ЕИ театър "Ив.Базов" - делегат
ка конгреса./Т.Симеонов/ЕИ

76-1081-7 - Людмила Жив- 76-1081-11 - Общ из- 76-1082-5-Зала "Универсиада 
кова - председател на КИК глед на залата. по време на конгреса,
и писателят Любомир Левчев- /Т.Симеонов/ЕИ /Т.Симеонов/ЕН
зам.председател на КИК.

/Т.Симевнов/ЕИ

76-1082-12 - Общ изглед на зала,та с делегатите.
/I.Симеонов/ЕИ



/
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' в

76^1083-1-Йорд.Капркелоза- 
чл.на контр.ревиз.комисия
на БКП,0.з.ген.К.Каприеловт 
героят на соцСтруд Борис 
Богданов,носител на два 
ордена "Г.Димитров",участ
ник в Лайпцигския процед.

76-1083-4 - Кирил Зарее 
з а м .председател на Ми
нистерския съвет.

•• /Р.Марукян/ЙИ

76-1083-11-Генералите 
Славчо Радомирски и Иван 
Буруджиев - участници в 
бойните групи в София 
1943-44 г,- делегати на 
кодгпеса./Р. ■■!арукян/ЕИ

76-1084-10 - Тодор Живков 
сред делегати на конгреса 

/Рафи Марукян/ЕИ

76-1084-8 - Тодор Живков 
сред делегати от Стара 
Загора. /Р.Марукян/ЕИ

*

А

76-1083-7 - Генералите 
Славчо Радомирски и Иван 
Буруджиев с делегати на
конгреса.

/Р.Марукян/ЕИ

ч#
г

76-1084-9 - Тодор Живков 
сред делегати да конгреса 

/Р.Марукян/ЕИ

У
1

76-1085-5,7 - Среща на Пенчо Кубадински - член на 
Политбюро на ЦК на БКП с членовете на чилийските 
партии,гостуващи на XI конгрес на БКП. /

/Хачик Румян/ЕИ «



алб. 51-1-1»
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XI КОНГРЕС БКП

76-1111-5,6 - Делегациите от Северен и Южен Виетнам на посещение 
във Врачански окръг. репр./ЕИ

76-1111-7,8 - Делегациите от Северен и Южен Виетнам на посещение 
във Врачански окръг. репр. /Ей

76-1111-9 - Делегациите от Северен и 
Южен Виетнам на посещение във Врачански 
окръг. репр./ЕИ

%

V
%



алб. 51-1-1

76-1111-10,11 - Делегациите от Северен и Южен Виетнам на посещение 
във Врачански окръг. репр. /ЕИ

Ъ - м

76-1111-12,13 - Делегациите от Северен и Южен Виетнам на посещение 
във Врачански окръг. репр./ЕИ

Г. «г

76^-1112-1,2 - Японската делегация на посещение н ОНС - Пловдив.
репр. /ЕИ

Ш

4



{
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ВСИЧКИ ПРЯВЯ ЗЯГ1ЯЗЕНИ

# *

76-910-1 1-Част от деловия пре- 76-91Ф-8-Делегати от Ста- 76-911-9-^лександър Варов 
зидиум. /Е.Любомиров/ЛА разагорски окръг. архитект-герой на соц.труд

/М.Велинова/ЛА от София./М.Белинова/ЛА

76-914-11-Пресконференция в 
парк хотел "Москва*' акредити
раните яурналисти на XI кон
грес с Кцрил °арев зам^предс. 
на Министерския съвет.

/Р.Марукян/ЛА

7б-915-3-6-!.1оменти от пресконференцият в парк хо
тел "Москва" с Кирил З а р е в -з а м .придс.на ^-ин.съвет.

/Р.МарукЗн/ЛА

и > ' 3 / § . - я :V
76-915-8-Моменти от пресконференцията 
в парк хотел "Москва"с Кирил °арев зам. 
преде.на Мин.съвет. /Р.Марукян/ЛА

%



./
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?• 919 З-На конгреса се изказ- 7б-919-9-11-На конгреса се изказва Пенка Генова- 
ва”академик Ангел Бадевски. първи секр.на ГК на БКП в Казанлък./ТОСимеонов/ЛА

- /ТОСимеонов/ЛА

7о-921-4-Ст.Христо в герой
соц.труд. /В.*‘ванова/ЛА на 76-921-5-Тано ^ерев ге 

рой на соц.труд.
/В.Иванова/ЛА

7б-У21-6-Ив.Кирдова,0К на 
БКП-ловеч и Ив.Андреев. 

/В.Иванова/ЛА

7б-920-4-Приветствието на Сер- 76-921-1-Г.Караула нов- 76-921-3-Поетът Л.Левчев и 
хио дел Валие Хименес-чл.на герой на соц.труд Ад. $в.Пейковски,директор на 
Политбюро на Кубинската ком. Георгицов,бригадир на Издателство ОФ.
партия. /Т.Симеонов/ЛА монт.бригада. /В.Пванова/ЛА

/В.^ванова/ЛА



76-891-10 12-Младостта на родината./Кр.Арсов/ЛА 76-892-3-делегати на XI кон
грес на БКП се отправят в за-

%

ла "Универсиада"./Р.Уарукян/ЛА

4  а

ш
1

76-892-10,12-Делегати на XI конгрес на БКП се 76-393-3-Строители от Кре- 
отправят в зала "Универсиада". /Р.Марукян/ЛА • миковци-ордениносци,деле

гати на конгреса.
/Р.йарукян/ЛА

(1

76-893-9-Митка Гръбчева сред 
делегати на конгреса.

/Р.Парукян/ЛА



I,
76-893-Ю-11-Де легати на конгреса./Р.Марукян/ЛА

76-894-1—Арм.генерал Добри 
Джуров,кан.на Политбюро на 
ЦК на БКП сред делегати на 
конгреса. /Р.Марукян/ЛА

N

76-894-2-Гер.на соц.труд Йор- 76-894-3-Гер.на соц. 76-894-5-Герой на соц.труд 
дан Катранджиев-чл.на БКП от труд Христофор Бори- *"вгени Стефанов-миньор от 
ЦК на НБПФКН и Константин Ман-Сов,коф.делегат на Перник. /Р.Марукян/ЛА 
че в член на ВК./Р.Марукян/ЛА конгрес./Р. Ма рукян/

76-895-6-1’л ю  'ишев-предс. на 
ЦС на БКП. /Е.^юбомиров/ЛА 76-895-8-Чуждестранни 

гости от Либия.
/Е.Любомиро в/ЛА

76-895-9-Гостн от Либия- 
лл Шиари секр.на -̂ ък. 
комитетна Народния кон
грес. /Е.Любомиров/ЛА

*
1
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. .|РН0Я зяпюьни

76-940-11-Делегати от ^офия.
/Т.Симеонов/ЛА

76-941-4-**омент от де- 76-943-5-Героят на соц.трудч 
довата работа по време Драгир Куртев Драгиев-дир.
на конгреса.

/Т.Симеонов/Ля
на комбинат "Г.Димитров" в 
Сливен. /Р.Марукян/ЛА

>

ъ

и. г,

1шл*Аь

76-943-6-7-Нар.артист,героят на соц.труд Филип 
Кутев и лни ДииитрОв-прдс.на окръж.контролно-ре 
визионна комисия в Бургас. /Р.Марукян/ЛА

76-943-8-Героят на соц. 
труд Господин йорданоа- 
от Атомната централа Ко 
злодуй. /Р.^арукян/лХ

76-943-11-Героят на соц. 
труд Георги Велички от Мин. 
съвет. /Р.Марукян/ЛА



51-1-1

76-943-12-Героят на соц.труд 76-944-1-Георги Николов 
чл.на БКП от 1929г Йордан й -  преде, на ОК на АБДФК, 
ри нов от Сливен./Р.Марукян/ЛА партизанин от Разлозккия

парт. отряд./Р.Марукян/ЛА

76-944-3-Героят на соц. 
труд Борис Никвлчев-но- 
сител на орден "Г.Дими
тров". /Р.Г.1арукян/ЛА

76-944-6-Делегати пред кон- 76-944-8-Тодор Живков- 76-944-11-Тодор Живков-първ. 
гресната зала./Р.Марукян/ЛА първи секретар на ЦК на секр.на ЦК на БКП сред деле-

БКП сред делегати. гати. /Р.Марукян/ЛА
/Р.Марукян/ ЛА

76-945-2-'1’одор Живков-първ. 
секр.на ЦК на ВКП сред де
легати. /Р.Марукян/ЛА

76-945-9-Тодор Живков- ?б-945-10-Тодор Живков-първ. 
първ.секр.ЦК на БКП секр.на ЦК на БКП сред деле- 
сред делегати на кон- гати. /Р.Марукян/ЛА 
греси. /Р.Марукян/ЛА

$

*

1

I
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Концерт посветен на XI конгрес на БКП 
7гЗ-930-1-2- Хор "Бодра Смяна" /Кр.Арсов/ЛА 76-930-5-Стойка Миланова.

' /Кр.Арсов/ЛА

1

Концерт посветен на XI конгрес на БКП 
76-930-6-Райна Кабаиванска. 76-930-9-Васид СТОйчев,

/Кр.Арсов/ЛА Едина Бистрицкая» 76-931-6-Людмила Живкова 
във фоайето/ на Народния 
театър. /Кр.лрсов/ЛА

Н  -  9 з > /  _  /

76-931-7,8-Тодор Живков,Густа! 
Хусак,Ф.Кулаков и др.по време 
на концерта в Народния театър

/Кр.Арсов/ЛА

•>

%



/
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*

Концерт посветен на XI, конгрес на БКП 
76-932-1-2-Таня Голикова, Михайл Габович /от Бол- 76-932-6-Н.а.Николай
шой театър-СССР/. /Кр.Арсов/ЛА Гяуров./Кр.Арсов/ЛА <

Концерт посветен на XI конгрес на БКП 
76-932-12-Ансамбъл за песни 76-933-2-3-Дъркавен ансамбъл за народни песни и 
и танци. /Кр.лрсов/ЛА танци. /Кр.Арсов/ЛА

А *

7д „ Концерт<’о-уоо-и-/частници в концер
та за делегатите на XI кон
грес на БКП. /Кр.Арсов/ЛА

цисветен на на огшконгрес __ ___
ска^Никола^Гяуров^Панчо Николай4?1’*8“40 ®ладигеР0В Владигеров,Васил Стойчев “и*олай Гяуров,Алексис 
и др.артисти. Вайсенберг./Кр.Арсов/ЛА

/Кр.Арсов/ЛА

!



76-1027-2-6-8-Др.Людмила Живкова на трибуната на XI конгрес на БКП.
/Кр.Арсов/ЛА

4

Г

76-1027-11-12-Др.людмила Живкова на трибуната на 76-1030-2-Изказване на делегата 
XI конгрес на БКП. /Кр.Арсов/ЛА Стаменчо Дилковски-мех.на АПК

•"Огоста". /Е.Любомиров/ЛА

I I

76-1030-3-4- Изказване на Ва&на 
Безуханова,директор ьа училице 
в Ямб р-д. . ./Б.Любомиров/ЛА

%
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4

/
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76-1030-8-Фридл Фюрнберг-
чл.н'а Политбюро на ЦК на Ав- сред делегати 
стрийската КП.

/Е.Любомиров/ЛА

76-1031-1-2-Др.Тодор Живков-първ.серр.на ЦК на
/Е.Любомиров/ЛА

БКП

76-1032-1-3-^оменти от пресконференцията на акреди- 76-1032-7-Гер.на еоц.труд 
тираните курналисти за конгреса с *анчо Кръстев-мин.^ван Ангелив Танев-бр.ат 
на земеделието и хран.промишленост./Р.Марукян/ЛЙ с.Болярци-Пловдивско.

/Р. 1Ла ру кя н/ЛА

4

I А

ните0жураалистиМнаГкойгреса°?0/^Р^Марукян/ЛА *КРадИрв
«
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а ! КОНГРЕС НА БКП 51

76-1045-4-Сп.Капаров,делегат 76-1045-о-Делегати^от лас- 76-1045-11-Ь.артист Иван 
на конгреса от Ст. Загора,Чо- ковски окръг./Б.Иваноза/ЛА Чипев./В.Иванова/ЛА 
чоолу и Г.Георгиев.

/Б. Иванов а/ЛА

/Т ( ; т у*

и
I .  V

76-1046-1-0стоич-скулптор.
"/В.^ванова/ЛА

76-1046-8-0стоич, Дисага ров, 
н.Шмиргела и Светлин Русев

/В.Иванова/ЛА
76-1047-2-Призетствие до 
конгреса от БНА.

/Кр.Арсов/ЛА

Г I ч
7 6-1047-4-Приветствке 
конгреса от БНА.

/Кр.Арсов/ЛА
до
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76-1048-л-Делегат от Канада 
^ел Дойг-чл.на ЦК на ком
партията ./Кр.Арсов/ЛА

76-1048-9-Делегат от Израел 
~авид/Саша/Хенин-чл.на ЦК.

/Кр.Арсов/ЛА
76-1048-111-Делегат от 76-1049-3-Делегат на Фин- 
Гвинея-Данталт Упо- ланската ком.партия-Крки
сек р.на “олитбюро на ЦК Кивимяки-чл.на Полит.на ЦК 

/Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА

.'с-1049-4-Делегат от Гвинея 
Бисау-Домингу Бригу-чл.на 
Върховния съвет на ПАИГК.

/Кр.лрсов/ЛА

76-1049-7-Делегат отВе 
ликобритания-Франк Уо- 
търс-чл.на ИК на ЦК. 

/Кр.Арсов/ЛА

76-1049-13-Др.Тодор Жив 
ков сред делегати.

/Кр.Арсов/ЛА

-------- - - ------------- -  .   - Л ' * * 3 \
76-1048-3-Делегат от Кон- 76-1048-6-Делегат от Испа- 
го Жан Пиер Агомбе-чл.на ния-^ануел Деликадо-чл.на 
^оц.рев.щаб на ЦК. ИК на ЦК./Кр. Арс<}в/ЛА

/Кр.Арсов/ЛА
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* ' - ^1^-СКомитет рзд рг»
Д О  м5*ьлгаг < и.;
Г* *
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76-953-10-Др.Тодор Живков 
сред делегати на конгреса

/Кр.Ареов/ЛА

76-954-1-Тодор Живков сред 
делегати на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА
76-954-5-Делегат от Пор. 
тугалия К-;рлуш Коща-чл. 
на иолит.комисия на ЦК 
на Порт.компартия./Кп.Аосов/ЛА

I

76-954-6-Делегат от Португе-* 
лия Карлуш лоща-чл.на Полит.
комисия на ЦК на Норт.компар- 
тия. /Кр.лрсов/Лл

76-955-3-Делегат от 76-955-5-Делегат от Гърция
<> ругвай—Родней Арис— . Харилаос Флоракис—Хсекр. на 
менди-1секр.на ЦК на • ЦК на Гръц.компартия.
Уругв.компартия. /Кр.Арсов/ЛА

/Кр.Арсов/ЛА

76-955-10-Делегат от Ливан- 
Никола 1Пауи-ген.секр.на ком
партията. /Кр.Арсов/ЛА



76-955-12-Делегат от Брази- 76-956-1-Изказване на др. 76-9о6-11-Изказване на 
лия-Луид Карлос Престес-ген Иван йехливанов преде.на др.Георги Панков-м-р 
секр.на ЦК на Компартията. Ком.по леене и пластична на хим.про? ишленост.

/Кр.Арсов/ЛА обработка на метали. /Е.Любомиров/ЛА
/Е.Любомиров/ЛА

76-956-12-Изказване на Ам- 
бозио Лукоки-шПЛА-Ангола.

> /Е.Любомиров/ЛА
76-957-1-Приветствие на 
др.Аброзио Лукоки чл.на 
Центр.комитет на пар. 
движ.на Ангола.

/Е.Любомиров/ЛА

76-957-8-Приветствие под
нася др.Абдул Фатах Исмаил 
ген.еекр.на Йемен.

/Е.Любомиров/ЛА

76-957-9-Приветствие на др.
фУН Сипосет-чл.на ЦК на Ла- 
оската народно-рев.партия.

/Е.Любими ро в/ЛА

76-958-4-Приветствие на 
първ.секр.на ЦК на Гръцката ком.партия. Хари- 
лаос Флоракис.

/Е.Любомиров/ЛА

76-958-б-Приветствие на 
Карлуш Коща-чл.на ЦК на 
Португалската ком.партия.

/Е.Любомиров/ЛА

»
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76-925-3 ,6,9-Разговорк по време на почивкатаО/Кр.лрсов/ ЛА -• •

>

76-925-11-Героите на соц. 76-926-1-ьлие Вердец от 
труд Ради Кузманов и Пе- Румънската ком.партия на 
тър Киров./Кр.Арсов/ЛА трибуната на XI конгрес

на БКП./ Е.Любомиров/ЛА

76-926-У-Серхио де Валие 
Хименес,чл.на ПБна ЦК на 
Кубинската ком.партия го
вори на XI конгрес на БКП.

/Е.Любомиров/ЛА

г Ю

76-927-3-Акад.Ангел Балевски 
преде.на БАН,зам.преде.на 
Държ.съвет говори на XI кон
грес на БКП. /Е.Любомиров/ЛА

I



*

76-927-6-Пенка Генова-първ. 
секр.на ГК на БКП в Казан
лък говори на конгреса.

/Е.Любомиров/ЛА

76-927-8-Петър Танчев- 
секр.на УС на БЗНС.

/.е.. Любомиро в/ ЛА
76-928-1-Драха Вълчева- 
първ.секр.на ОК на БКП- 
Иловдив и канд.чд.на
Политбюро на ЦК на БКП 
сред делегати на конгреса. 
________ /Е.Любомиров/ЛА

76-928-3-Делегати от кон
греса по време на почивка. 

/^.“юбомиров/ЛА
76-928-6-Кчказване на Рай- 76-928-9-ПрНветствие на 
чСЬг. Павлов-герой на соц. Мунир Месихович-чл.на ЦК 
труд. /Е.Любомиров/ЛА на съюза на Югославските

комунисти. /Е.Любомиров/
ЛА

76-9г 9-8-Концерт за делега
тите. /Кр.лрсов/ЛА 76-929-11-Петър Младенов 76-929-12-Владимир ъонев, 

Владимир Базовски и др. Стоян.Караджов,Митко 1 ри-
/Кр.Арсов/ЛА горов. /Кр.Арсов/ЛА

\
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Концерт за делегатите на XI конгрес на БКП 
76-934-5-Панчо Владигеров,Алек- 76-934-6-Киколай Гяуров 76-934-7-Вайна Кабаиванска 
сис Еайсенберг и Николай Гяуров и Дайсенберг. и ллексис Вайсенберг.

/Кр.лрсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА /Кр.Дрсов/ ЛА

\

9

'

— • т'*

76-934-9-Панчо Владигеров,НИ' 
колай Гяуров,Райна Кабаиван
ска,-^асил Стойчев и др.артиС' 
ти. /Кр.Арсов/ЛА

76-935-1-Ьвгени Стефанов 76-935-2-Димитър Добрянов 
два пъти гер.на соц.труд герой на соц.труд от МЗ

/М.Велинова/ЛА "Ленив"-гр.Перник.
/М.Велинова/ЛА

и /1
,  * у  « 2

76-935-3-Ради Кузманов-герой 
соц.труд отСТЗ "-°асил л0даров".

/М.Вединова/ЛА

1
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76-936-1,2,4-ДйлеГатн иа: конгрвсй- -
. .  л  * /• *  ̂  ̂ >* »;•

г ; V
Уб-936-7*9— Делегати на конгреса.
Ш Й В Й Н Н Ш Й Й М Ц  /Т. Симеон ов/ЛАЛ; ■:

75-936-12-Два пъти героят на 
'соц.труд Найда Манчева,тъкачна 
ог завод "Осми март”,София.

/Т.Симеонов/ЛА

76-937-5,6,7-Делегати на конгреса с първия секретар на БКП-Тодор ивков
/Т.Симеонов/ЛА



алб. 5 1 - 1 - 1 г сЪ

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ЕЦЦ

Среща на първия секретар на ЦК на БКП и преде, 
на Държавния съвет Т.Живков с актива на БКП- 
София./Евт.Любомиров/ИК
76-45-1-Г.Йорданов - 76-45-5-Дедовият прези- 
член на Секретарията на диум, говори др.Т.Жив- 
ЦК ш  БКП и първи секре- ков. 
тар на ГК на БКП-София 
говори по време на сре
щата •

76-677-1-Среща на ОК на 
БКП с първенци-орденоносци 
от Софийски окръг.
Деловият президиум на 
срещата. /Крум Арсов/ИК

Среща на ОК на БКП с първенци-орденоносци от Софийски окръг./Крум Арсов/ИК 
76-677-2-Изказване на 76-677-5-Деловият прези- 76-677-6-Говори Луко Луков
лалка Минчева, звеновод- диум на срещата. металург,
ка от Сливница.
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Среща на ОК на БКП с първенци-орденоносци от Со
фийски окръг. /Крум Арсов/ИК
76-677-7-Изказване на 76-677-10-Пионери при-
Парашкева Николова - ветствуват първенците от
комсомолка от Самоков. окръга.

Ш & 4

$

/

76-700-6,8-Тържествено-събрание-концерт на Ленински РК на БКП по случай XI конгрес на БКП.
/Т.Симеонов/ИК

76-700-1-Тържествено събра 
ние-концерт на Ленински 
РК на БКП в чест на XI 
конгрес на БКП.
/Т. Симе о но в/ИК

ЗА ДОСТОЙНО ПОСРЕЩАНА 
НА XI КОНГРЕС НА БКП

4316-те ВРЕТЕНА
НА ДИАНА МАРКОВА И ЯНКА АНГЕЛОВА

гшии ш̂ м̂  .Вян Ница' 11 I «т1М1« • § пгап ■ к«а' я»1ЯШ I ммиадота и ш а яп
• -  - • •

-а-

Л.0 1
75-3046-20-За достойно 
посрещане на XI конгрес 
на БКП.
Габровски текстилен комбинат 
"В.Коларов",нов рекорд в па- 
мукопреденето - 4316-те вре
тена на Деана Маркова и 
Янка Ангелова, /репр.,ИК

76-1627-9-0бяд, даден от Густв в Хусак - 
генерален секретар на ЦК на ЧКП и прези
дент на ЧССР в Пражкия дворец на 13 април 
1976 г. в чест на ръководителите на деле
гациите на братските социалистически страни 
за XV конгрес на ЧКП. /репр./,ИК



7б-1004-9-12-Др'.Тодор Живков-първи секр.на ЦК на 76-1005-2-Димо Дичев-гер.на 
БКП сред делегати на конгреса. /Т.Симеоноз/ЛА 'соц.труд делегат на конгреса.
' * /Т.Симеонов/ЛА

76-1005-6-Др.Тодор Живков- 76-1006-3-4-Делегати 
първ.секр.на ЦК на оКП сред 
делегати на конгреса.

/Т.Симеонов/ЛА

на конгреса от окръзите.
/Т.Симеонов/ЛА

76-1006-5-6-Делегати на кон
греса ./Т.Симеонов/ЛА

Ч



76-1006-7-10-1 1-Делегати на конгреса от окръзите. /Т.Симеонов/ЛА

. К
*

• щ. а ^ а  а
76-1007-1-5-6-Дрисъствуващите делегати на конгреса. /Т.Симеонов/ЛА

ТЬ^/гУАУ

V

76-1007-7-Делегати на кон греса./Т.Симеонов/ЛА 76-1008-2-Делегати након греса. /Р.1.1арукян/ЛА 76-1008-3-Др.Тодор Живков 
сред делегати на конгреса.

/Р.л арукян/ЛА

»

У /



7о-889-5-Пенчо Кубадински в 
разговор с делегати на кон- 
гр са. /Кр.Арсов/ЛА

76-889-6-А.Балевеки,П. 
Младенов,М.Тарабанов и 
Ив.Михайлов.

/Кр.Арсов/ЛА

17м1 ч8р"10"1ОДОр Павлов,Стоимен Стоименов./Кр.Арсод/лд

76-890-2-Тодор Павлов,С.бто- 76-890-3-Дража Вълчева, 76-890-4-Дража Вълчева,Вла- 
именов,-ЬЛади:/,ор сонев. Владимир Базовски и др. димир Базовски и др.

/Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА

Владиков,Пе- 76-891-6-9-Младостта на родината./Р.Марукян/ЛА тър Танчев. /Кр.Арсов/ЛА
\

4

II
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76-У21-7-Ив.Кирдова,0Кна БКП 76-921-8-Г.Даскалов,секр. 
Ловеч и Ив.Андреев,ЦК на БКП.на АПК,Толбухин,Н.Кушлев

/В.Иванова/ЛА преде.на" ТКЗС,с.Дамяново и
Дим.Маринов рък.на бригада.

/В.Иванова/ЛА

76-921-9-Г.Димитров,дирек 
тор на Драмтеатър Видин и 
нар.артист. Филип лутев.

/В.Иванова/ЛА

76-922-1-0рденоноската Димит
ра Цакова,партиен раб.от Мез- 
драи Светослав Петрушков-секр 
от ОК на БКП—Враца.

/Р.Марукян/ЛА

76-922-3-Делегатите на 
конгреса по време на 
почивката.

/Р.Ма рукя н/ЛА

76-922-5-Румяна Христова- 
директор на ПУ "Свехест"- 
Шумен и курсанта от ВНВАУ 
" Г. Дими т ро в " -1^уме н-Даз а р 
Николов. /Р.Марукян/ЛА

76-922-7-Два пъти героят на 
соц.труд Йордан Милев-най-ста- 
рият комунист на планетата .

/Р.Марукян/ЛА
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76-922-9-Стари 
участнички в 
движение-Елена 
Михайлова,Станка

/Р.&арукян/ЛА

76-923-4-“нош Кадар и 
~двард Герек по време 
на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

парт.деятелни 
съпровителното 
Дхурова,Дара 

Цекова.

76-923-5-Гриша Филипов, ю -  
дор Павлов,П.Кубадински по 
време на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

76-923-7-2.. Цеденбал- 
Монгодия по време на 
конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

76-923-10-Ю.Цеденбал, Янош 
Кадар, Е.двард Герек по вре 
ме на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

■

76-924-5-Петър Танчев- 
секр.на ПП на БННС.> '̂а 
з,. льк /Кр.Арсов/ЛА

ч- 41

76-924-8-

и

76-924-8-Петър Танчев-секр.
на ПП на БЗНС говори на 
конгреса. /Кр.Арсов/ЛА

76-924-11-Делегат на С.Р.Ру< 
мъния Идие Вердеу.

/Кр.Арсов/ЛА

41

и

-



?6-994-9-Изказване на Бой- 76-994-11-Изказва се де- 
чо Щирянов,сек р.на ЦК на легатът от Мазамбик Хоа- 
ДККС. /Е.Любомиров/ЛА ким Шисано,чл.на ЦК на

Фралимо. /Е.Любомиров/ЛА

76-995-1-Приветствие на ГКП- 
ГФР Марта Бушман.

/Е.Любомиров/ЛА

76-995-3-Изказване на деле
гатът от ианама-Рубен Дарио 
Соуса,ген.секр.ка Панамска
та народна армия.

/Е.Любомиров/ЛА
|---- I_.__________

76-995-6-Таих Абдул Керим 76-995-8-Мохамед Абу 
чл.на Регионалното р4ко- Мейзар,чл.на ^зпьл.ко- 
водство на Арабската соц. митет на Йордания, 
партия БААС-^рак. /Е.Любомиров/ЛА

/Е.Люб оми ро в/ЛА
\

%
76-995-9-Муса Рабиле Гот- 
чл.на Върховния рев.съвет 
на Демократична реп.Сомалия.

/Е.Любомиров/ЛА

/



76-1002-5-Членовете на Политбюро на ЦК на БКП Тано Цолов 
и Цола Драгойчева по време на 
конгреса. /Т.Симеонов/ЛА

76-1004-5-6-Др.Тодор Живкоз-първ.секр.на ЦК на БКП сред делагатите на конгреса./Т.Симеонов/ЛА

51-1-1

76-998-1-4-Част от присъстаувавите в^алата^ 76-999-7-Деловият президиум.
/Е.Киров/ЛА

Ф

76-1000-2-Чест от присъству- 
ващите в залата.

/Е.Киров/ЛА

76-1000-5-Деловият пре 
зидиум./Е.Киров/ЛА

76-1002-2-Иван Михайлов и 
Александър Лилов по времена конгресаГ/1.Симеонов/ЛА

~ % - 1 0 с р

ж ,ч
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76-989-8-Делегат от Венецуе 
ла-Хесу^Г"Фарна-ген. секр. на 
компарт. /Кр.Арсов/ЛА

-76-989-12-Делегат от Ита* 7б-1990-1-Георги Дясамбов-
лия-Пиеро Пиерали-чл.на 
секр.на ^тал.компартия. 

/Кр.Арсов/ЛА

ком.за вън.ик.връзки,М. 
Велев,-асил Богданов чл. 
на ЬКП и Господин Илиев- 
предс.на АПК"Карнобат". 
_________ /Р.Ма рукни/ ЛА

76-990-7-Парашкева Панталее- 76-990-11-12-Новите електромобили,показани на 
ва-секр.на ЦК на ДКГС и Про- на конгреса,производство на ДСО "Балканкар", 
дан Стоянов от ЦК на БКП. /Р.Марукян/ЛА

/Р.Марукян/ЛА '

\ .7п-991-4-На трибуната на 
конгреса е Клод Лайтфут- 
чл.на Политбюро на ЦК на 
САЩ. /Е.Любомиров/ЛА

*
в

9

9

0

9

/

дел.
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76-991-Ю-На триб, натана кон 
греса е преде.на Перуанската 
компартия-Хорхе дел Крадо.

/Е.Любомиров/ЛА

76-992-2-Абдаллах Фадел 
фронта за нац.освобо
ждение на Алжир.

/Е.Лгоб оми ро в/ЛА

7 /У % 'У?

76-992-6-йсуф ^аду-предс. 
на Южноафриканската ком
партия. /Е.Любомиров/ЛА

76-992-Ь-^сеф Ал лсад от Араб-76-992-11-Кгуен Бан тиен 76-992-12-Педро Саад от юн
ската соц.партия—БААС—Сирия. от Нац.фронт за освобо- вадорската ком.партия. ^

/Е.Любомиров/ЛА ждение на ^кен Виетнам. /Е.Любомиров/ЛА
/Е.Любомиров/ЛА

76-994-3-Беличко Караджов 1секр.на ОК на БКП—Смолян
/Е.Любомиров/ЛА

'6-994-4-Делегати от Вар
ненски окръг.

/Е.Любомиаов/ЛА
^6-994-7-Делегатката Кария 
Недкова , търговски раб. от С1 
Листра. /Е.Любомиров/ЛА

' #1



76—981-9—Героят на соц.труд 
Стойчо Владимиров,сред пио- 
нери. /В.Иванова/ДА

51-1-1 К ом и

Д О  ..

у /
и 0 /4угу Ш

76-979-9-Приветствие на пио- 76-980-3-Приветствие на 
нерн към делегатите на конгре-пионери към делегатите 
са. /Т.Симеоноз/ЛА на конгреса.

/Т.Симеонов/ЛА

XI КСНГРВС НА БКП

7Я-
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Оо

76-981-11-Героят на соц.труд 
Стойчо Владимиров сред пио
нери. /В.Иванова/ЛА

76-982-2-Писателят ^ми- 
лиян Станев и В.Йосифов 
гл.редактор на в-к "Ан- 
тени"по време на почив
ката. /В.Иванова/ЛА

76-982-4-Делегатите компо' 
зитори Георги Костов и Ал 
Иосиф-герой на соц.труд.

/В.^ванова/ЛА

7 ^

76-982-5-Делегаткте Г.Данчев 
директор на фабрика "Д.Елагоев"- 
Казанлък. /В.Иванова/ЛА
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76-983-3-Др. ̂ о.дор Живков76-982-7-Ан .Първанов, Хсекр 
на ОК на БКП-Жихяйловград 
по време на почивка.

/В.Иванова/ЛА

76-982-11-Н.Живкова,сккр. 
на НС на БДС,^айда Манчева 
■^енета Костова,парт.секр. 
в "Арома"./В.Иванова/ЛА

сред пионери.
/Н.Хлебарова/ЛА

76-983-4-7-8-Др.Тодор Живков сред пионери. /Н.Хлебарова/ЛА %

*
/

76-983-9,10-Др.То
дор Живков сред п 
пионери.,/Н.Хлебаровс11/

7 "9 ЛА 1
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76-975-8-Др.Тодор Живков 
сред делегатите.

/Е.Люб омиро в/ЛА

76-976-фбщ изглед от кон
гресната зала.

/Е.Любомиров/ЛА

76-976-9-Приведдтаае на пио«- 
нерската организация за деле
гатите на конгреса.

/Е.Любомиров/ЛА

76-976-10-11-12-Приведтсвие на пионерската организация'за делегатите на 
конгреса. /Е.Любомиров/ЛА

■ - •; У /  1 •76-977-1-Далегати на конгреса 
с др.Тодор Живков.

/Т.Сим^онов/ЛА

$
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76-977-3-Др.Тодор Живков-първ. 76-977-4-Яр.Тодор Живков
--------    ТТ1Г Ь Х Шсекр.на ЦК на БКП със съв.го- пър.секр.на ЦК на

сти:Ф.Кудаков чл.н а ПБ и секр.сред делегати на конгреса 
на ЦК на КПСС и Владимир Базов- /Т.Симеонов/ЛА
ски-чл•на-съв•делегации•

76-977-5-Др.Тодор Живков- 
сред делегати на конгреса.

/Т.Симеонов/ЛА

76-977-7,10,12тДр.Тодор Живков сред делегати на конгреса./Т.Симеонов/ЛА

/6-973-3-Др.Тодор Живков и 76-979-3-6-Приветствие напионери към делегатите на 
^.Кулаков сред пионери. конгреса. /Т.Симеонов/ЛА

/1.Симеонов/ЛА
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XI КОНГРЕС НА БКП
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76-959-3-Изказване на предста
вителя на Корея.

/Е.Любомиров/ЛА

76-959-9-°бщи планове 
на конгресната зала. 

/Е."юб оми ро в/ЛА

/Г/
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права запазени

Уа .

76-960-2-Момент от пресконф. 
в парк хотел "Москва" с акре
дитираните журналисти на кон. 
с Людмила Живкова.

/Р.Марукян/ЛА

76-960-3,6,9-Момент от пресконференцията в парк хотел "Москва"с акредити
раните журналисти на конгреса с Людмила Живкова-предс.на Комитета за изкус
тво и култура. /Р.Марукян/ЛА

76-961-3-Момент от пресконференцията 
между акредитираните журналисти на 
конгреса с Людмила Живкова.

/Р.Марукян/ЛА



76-965-2-Били Фулгсан-чл.на 
Политбюро на ЦК на Датската 
ком.партия. /Кр.Узунова/ЛА

76-965-4-7-Момент от срещата на рък.на завод 
"Електроника"с делегацията на датската ком. 
партия. /Кр.Узунова/ЛА

76-969-3-8-Посещението на съв.делегация в ЗММ во
дена от чл.на ЦК на КПСС и секр.на Московския 
градски комитет на ЦК на КПСС-Леонид Греков.

4 /Е.Киров/ЛА

76-971-2-Митинг по случай 
посещението на съв.делега
ция в ЗММ. /Е.Киров/ЛА

76-971-7-Слово изнася др.Же- 
жев партиен секр.на ЗММ.

/Е.Киров/ЛА
76-975-1-б-Приветствие на пионерите към делегатите на XI конгрес БКП. /Е.Любомиров/ЛА

\
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76-945-12-Крум Василев,чл.ка 76-946-1-Героят на соц. 76-946-2-Стоян халев,първ.
БКП и преде.на комитета за труд Г.Масуров,бригадир секр.на ГК на БКП-Помориа 
печата и делегатките на кон- от Бургас и Христо Чор- Кольо Палапешков-бриг.от Помо- 
греса Сийка Нейкова к Талим- бад«иевтгерой на соц. рие и Ганю Ганев,1секр.на 
ка Йорданова./Р.Марукян/Лл труд. /В. ванова/ЛА ОКна БКП-Бургас./В.~ванова/ЛА

М 11111111111

76-946-7-Писателите Богомил.76-946-8-Писателите Ьо- 
Райнов и Лозан Стрелков. гомил Райнов и Лозан

/В.^ванов а/ЛА Стрелков ./В. Иванов а/ЛА

76-94о-9-*'красата на север
ната страна на зала ''Уни
версиада”. /В.Ивансв а/ЛА

/
//

76-946-10,11-Факалиев,НС на 
ОФ,Джагаров,писател,ПтБалев- 
ски,1секр.на ОК на БКП-Ловеч.

/В.Иванова/ЛА



76-948-3-Луис Карлос Престес 
ген.секр.на Бразилската КП.

/Т.Симеонов/ЛА

76-948-7-Уахмудин Фаруки 
чл.на *жнд.ком.партия.

/Т.Симеонов/ЛА
76-948-12-Хзис Мохамед-първ. 
секр.на ЦК~на Иракската ком. 
партия. /Т.Симеонов/ЛА

%

76-949-3-5-Приветствие на Орландо Миляс-чл.на По
литическа комисия на ЦК на Чилийската КП.

/Т.Симеонов/ЛА

76-949-12-Езикиас Папай- 
оану-АКЕЛ-Кипър.

/ /Т.Симеонов/ЛА

БЪЛГАРО- 
СЪВЕТСКАТА 

ДРУЖБА 
'УСЛОВИЕ 

И ГАРАНЦИЯ 
ЗА ВЪЗХОПА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
НИ ОТЕЧЕСТВО

0 И ШАВАНЕТО 
ЕФЕКТИВНОСТТА 
НА ЦЯЛОТО 
НАРОДНО 

СТОПАНСТВО 
-НАША
ТЕГИЧЕСКА 

ЗАДАЧА

76-950-5-6-Плакати пред зала "Универсиада".
/1'. Симеонов/ЛА

76-950-10-Тодор Кивков-първ. 
секр.на ЦК на БКП сред деле
гати на конгреса.

/Т.Симеонов/ЛА
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XI КОНГРКС НА

76-1010-7-Др.Тодор Живков 
сред делегати от София. 

/Кр.Арсов/ЛА
76-1010-5-6-ДрОТодор Живков сред делегати на конгре 
са. /Вр.Арсов/ЛА

76-1010-а-Др.Тодор Живков 76-1010-10-Др.Тодор Жив- 76-1010-11-Др.Тодор Живков 
сред делегати. ков сред тютюноработни- сред Делегати от Великотър-

/Кр.Арсов/ЛА чки. /Кр.Арсов/ЛА новски окръг./Кр.Арсов/ЛА
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76-1011-2-4-5-Др. Тодор Живков .сред делегати на конгреса. /Кр.Арсов/ЛА

76-1011-6-8-9-Др.Тодор Живков сред делегати от Кюстендилски окръг.
/Кр.лрсов/ЛА

П >•
Чг А

76-1011-Ю-15-Др.Тодор Живков
дилеки окръг. /Кр.Арсов/ЛА сред делегати от Кюстен-
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75-3260-2,3,6-Предконгресна украса в София. /Тодор Симеонов/ЗЩ.

75-3261-1,3,4-Предконгресна украса в София./Тодор Симеонов/ЗЩ.

75-3261-8-Предконгресна украса в София. 
/Тодор Симеонов/ЗЩ.

#



76-1126-2-Пластика при за
ла "Универсиада".

/Е.Любомиров/ЛА

51
76-1126-5-Пластика пред 
зала "Универсиада".

/Е.Любомиров/ЛА

76-750-7-Партийния* дом- 
София, украса по случай 
XI—тия конгрес на ББП. 
/Б.Юскеселиев/ИК

алб.51-1-1

76-1126-8-Пластика от запад
ната страна на зала "Униве
рсиада?.. /Е. Любомиров/ ЛА

♦



ОБЩЕСТВКН ЖИВОТ -КОНГРЕСИ

76-1033-2-Част от присъства 
щите на срещата'в зала "Г. 
Кирков”./Б.Юскеселиев/ЛА

76-1033-8-Др.Георги йор- 76-1034-2-Делегати на сре- 
данов,хсекр.на ГК на БКП щата в зала "Г.Кирков”. 
открива срещата в зала /БтЮскеселиев/ЛА
"Г.Кирков”./Б.Юскеселиез"

ЛА "

76-1035-1-4-Др.Тодор Живков в разговор с деле 
гати на конгреса. /Р.Марукян/ЛА 76-1035-9-Нар.артиска Ружа 

Делчева-герой на соц.труд и 
нар.арт.Николай Гяуров-деле- 
гати на конгреса./Р.Гарукян/ЛА

76-1035-12-Никола Калчев-предс. 
на ком.за външно икон.връзки и 
Никифор Миролесков-предс.на 
АПК ”Брегово"-Видинско.

/Р.йарукян/Л;.



76-1037-7-Людмила Живкова 76-1038-4-Вг>#«,. г 
преде, на КИК на трибуната секр.на ЛККС * ^иРянов 
на конгреса./..Си еоков/ЛА /1.Симеонов/ЛА

^о— 1 038—8—Приве тствуват
конгреса Воеи нослужащи 
от БНА./Т.Симеонов/ЛА

7^-2036-2- Др.Тодор живков 2691036—7-Др.Тодор мивков ___ г*тг поел военнослукаши от БНАсред:зорнЕосдукави.
/Р.Марукян/ЛА

сред военносиукащи от БНА
/Р.Гшрукян/ЛА

76-1036-9-Костадин '-ндреев- 
лок. машинист ,̂ ванка Димова- 
раб.от о'увния завод и Най
ден Керашки-дир.на пред.на 
зеленчукопркЗ'В. с.Церетелево .

/Р.Г.арукян/ЛА

76-103б-10-Героят на соц.труд 
Костадин лндреев-лек.машиниста

/Р.У.арукян/ЛА
76-Я026-11-Героят на соц. 76-1036-12-Героят на соц. 
труд Найден Керашки-гдвр. труд Катерина Алтънова от 
на пред.по зеленчукопроиз. магазин ”1001 стоки”-Плов
от АПК "Тракия”.

/Р.^арукян/ЛА
див. /Р.Марукян/ЛА
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76-97^-2,4,7-Генералният секретар на Уругвайската компартия Родней Арисменди 
посещава Обувния завод "9-ти септември"-София. /Ан.Цанков/ИК

76-1028-3-Андрей Русев, 76-1028-6,12-Майкъд Хикс, член на ИК на К^мунистическа- 
активен борец против та партия на Великобритания посещава Държавната печатница 
фашизма и капитализма. "Г.Димитров"-София. /Ан.Цанков/ИК 
/Ан.Цанков/ИК

д ' Ч76-1029-4-Майкъл Хикс, член на ИК на Комунистическа 
та партия на Великобритания посещава Държавната 
печатница "Г.Димитров"-София. /Ан.Цанков/ИК

-* - &
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76-1029-7,11-Майкъл Хикс- член на ИК на Комунсти- 
ческата партия на Великобритания посещава Държав
ната печатница "Г.Димитров'*-София./Ан.Цанков/ИК

76—912—4—Съветска делегация, 
водена от Михаил Зимянин, 
секретар на ЦК на КПСС по
сещава 133-то у-ще 
"А.С.Пушкин",София. 
/Едг.Киров/ИК

?!;912-7’8,10—Михаил Зимянин-ръководител на съветска делегация гостува в 
133-то основно у-ще "А.С.Пушкин",София. /Едг.Киров/ИК

- т

^  & ъ

*

\

76-913-3-Тържество в 133-то 
основно у-ще,София по 
случай гостуването на 
съветска делегация,во
дена от Михаил Зимянин, 
секретар на ЦК на КПСС. 
/Едг.Киров/ИК



XI КОНГРЕС НА БКП
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76-1038-10-Военнослукащи от 
БНА приветствуват конгреса.

/Т.Симеонов/ЛА -

76-1039-8-Изказва се 76-1039-10-Изкзвасе Зи# Ха- 
Бойчо Щирянов-секр.на рунов-зам.преде.на ИКна ОНС 
ЦК на ДКМС. Кърджали,/Т.Симеонов/ЛА

/Т.Симеонов/ЛА

76-1040-1-3-Привествие на БНА. /Т.Симеонов/ЛА ?6-1040-8-Др0Тодор Живков
сред военнослужещи от БНА.

/Т.Симеонов/ЛА

76-1041-1-Л.Живкова в раз
говор с делегати.

/Т.Симеонов/ЛА

\

%



76-1041-4-7-Др.Тодор 1:ивков-1секр. на ЦК на БКП 76-1041-12-3.а.^анча Дойче- 
сред делегати на конгреса. /Т.Симеонов/ЛА ва-артиска от 1Аародния теа

тър "Иван Вазов".
/Т.Симеонов/ЛА

75-1044-3-Др.Тодор Живков сред
военнослужещи./Ь.Ивйнова/ЛА

I
76-1044-7-Иван Тенев,герой 
на соц.труд,бригадир на, 
зел.бригада ТКЗС Бо^яуци- 
Пловдивско./В.Иванова/ЛА

У /  / л
А

76-104: -У-.иОмент от привета 76-104^-5-Делегацията на 76-1044-1-Др.Тодор Жиьков 
ствкето на преде.части от Сомалия,водена от чл.на сред военнослужещи.
БНА. /В.Любомиров/ЛА съвета Муса Рабиле Род 1 /В.Иванова/ЛА

' в ^нст.за чужд.студенти.
/Е.Киров/ЛА
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76-1121-11-Украсата на 
БТА. /Б.Юскеселиев/ЕИ

76-1122-2-Лозунг срещу 
телевизионната кула.

/Б.Юскеселиев/ЕИ
76-1122-3-Стената пред 
телефонната палата.

/Б.Юскеселиев/ЕИ

76-1122-5-Стената пред 
телефонната шлата.

/Б.Юскеселиев/ЕИ
7б-1122-7-Плака® за 
електрокарното и мото- 
карно производство на 
пл."Баба Неделя".

/Б.Юскеселиев/ЕИ

76-1122-9-Пластика на 
бившата гара Перловец. 

/Б.Юскеселиев/ЕИ

76-1122-11-Фигурална композиция на 
трамвайната спирка на "Кръста".

/Б.Юскеселиев/ЕИ

Щг .

,
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76-1123-3-Средната алея на 76-1124-1-Плакат *да стро- 
бул."Възраждане". , ителството на пл."Д.Бла-

А-.;Оскеселиев/ЛА гоев". /Е. Любомиро в/ЛА

76-112 3-1-Кулата на бул."Би- 76-1123-3-Пано на гара 76-1123-5-Пано на б л.Стам- 
рюзов". /Б.Мскеселиев/ЛА София-север. балийски и "Кон.Величков".

, /Б.^скеселиев/ЛА /Б.^скеселиев/ЛА
1 ' ' • '

\\
76-1124-11-Плакат срещу 
телевизионната кула.

/Е.Любомиров/ЛА

ЛА #
I

/

/

V

*
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76-896-1,7,10-Кзказване на Дража Бълчева първи секретар на ОК на БКП-Пдовдив.
/Е.Любомиров/ЛА

76-897-3,5-Изказване на Едвард Герек 
ПОРП. /Е.Любомиров/ЛА

първ.секр.на 76-899-2-Делегати комсомолци.
/Р.Марукян/ЛА

76-899-6-Арм. ген.Добри Джуров-канд.чл. на 
Политбюро на ЦК на БКП.разговаря с деле
гати на конгреса. /Р.1>'*арукян/ЛА-
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7б-902-8-Зала "Универсиада1’ 76-903-1-2-Пеетът П.Катев и художникът Т.ДиЦсв по 
по време на конгреса. време на почивката на конгреса. /В.Иванова/ЛА

/Т.Симеонвв/ЛА

76-900-8-Моменти от срещи- 76-90 2-1-И зказва  се Вели- 76-902-6-Участнкци в кон 
разговори пс време на п о ч и в -Ко Такаджиев-секр.на БКП гр е са  по време на почив
ка. /I.Симеонов/ЛА завод "Найден лКров"-Ру- к а т а .  /Т.Симеонов/ЛА

се. /Т.Симеонов/ЛА

76-903-4-Ген.Еурадкиев,ген. 76-903-5-Юлия Ганчева пнпСл.Радомирски и Борис Нилев-вачка в комбинат "Бълг ко"
к а т^ а а ^ к о н гп е са 6 “  П° ЧИВ-  ПрИКа" и « « в к а р в а " ; * 0 '

/Е аиянпро/гд »г°п°СЛ гател в печатница
/ал ванова/ЛА "Г. Димих ров" 0/В. Иванов а/ЛА

76—903—9—Полк.Г.Ганчев, ген.майор Йор.Янев, Ив. 
Тодоров,Ради Лузманов г 
Добринов,Ник.Димитров Л  
-илев и полк.Сп.Кацаров

/В.Иванова/ЛА



76-817-13-Павел Матев по 
време на XI конгрес на БКП.

/Кр.лрсов/ЛА

1I61

< и ;(-ц1ЯЗЕН

76-818-1-Тодор Павлов,Пенчо 76-818-4-Делегати на 
Кубадински,Борис Белчев по конгрес на БКП. 
време на XI конгрес на БКП. /Кр.^рсов/ЛА

/Кр.Арсов/ЛА

XI 76-818-5-Бркх Хонекер, 
Густав Хусак по време на 
конгреса. /Кр.лрсов/ЛА

76-818-7—с-рих Хоникер-първи 
секр.на ГЕПС,по време на кон 
греса. /Кр.лрсов/ЛА

% Ш

% ' Ш

2:9 1\

76-8 1 7-8-9-Делегати на XI конгрес на БКП от Кюстен 
дилски окръг. /Кр.Арсов/ЛА
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76-818-8-Густаз Хусак- 
ген.секр.на ЧКП по вре
ме на конгреса.

/Ар.Арсов/ЛА

76-818-9-Иван Михайлов, 
"лександър Лилов по вре
ме на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

76-818-11-Петър Танчев,Тано 
Цолов,Цола Драгойчева по вре
ме на конгреса./Кр.Арсов/ЛА

4

\

76-819-2-7-Тодор живков първ.секр.на ЦК на БКПи 
преде.на Държавния съвет.по време на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

76^319-11-Делегати на XI кон
грес на БКП. /Кр.нрсов/ЛА

76-820-1-Делегати на XI кон- 76-8^0-7-8-Др.Тодор Живков пър.секр.на ЦК на 
грес на БКП./^р.Арсов/ЛА БКП и преде, на Държавния съветпо време на

конгреса. /Кр.Арсов/ЛА



XI КОНГРКС НА БКП

76-836-Ю-Общ изглед от 76-837-5-На трибуната из- 76-333-2-^бц изглед на залата 
конгресната зала. наел доклад Т.Живков. /Е.Любомиров/ЛА

/Е.Любомиров/ЛА /Е.Любомиров/ЛА

76—838-3-5-0бщ изглед от залата на конгреса. 76-о38-10-На трибуната Т.
/Е.Любомиров/ЛА Живков-пър.секр. на ЦК на

БКП. /Е.Любомиров/ЛА

76-У39-6-7-На тр..буната 
Т.Живков. /^.Любомиров/ЛА

й



*

76-839-11-На трибуната Т. 76-840-5-Делегати«влизат^йяг^^О-7-^в.Добрев,зам.ми- 
Живков. /Е.Любомиров/ЛА за първото заседание на нистър на отбраната,Г.Ееличкя-

Конгреса./В.Балевска/ЛА строител,герой на соц.труд,
Т.Григоров секр.на ГК на БКП.

/В.Балевска/ЛА

76-841-Густав Хусак,Ф.Кула- 
ков, "'рих Аокекер . 

/Кр.лрсов/ЛА
76-841-5-Георги Йорданов 
в разговор с със секр.на 
Московския градски коми
тет на КПСС-Деоннд Греков

/Кр.^рсов/ЛА

76-841-/Д.Харила0С Фло- 
ракис ген.секр.на Гръцка 
та компартия.

/Кр.ярсов/ЛА

76-841-9-Стоян Караджов, Владимир Бонеб.
/Кр.Арров/ЛА

76-841-^- Георги Йорданов в
разговор със секр.на Москов
ския градски комите на КПСС- 
Леонид Греков./Кр.Арсов/ЛА

I
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XI КОНГРЕС НА БКП
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76-904-2-Ставри Градкнаров, 
преде.на ТКЗС с.Рогозче и 
Методи Чолаков-миньор.

/В.Иванова/ЛА

76-904-3-Ставри Градинаров 76-904-8-Иван ияров, строи- 
и Методи Чолаков-миньор. тел от 30 г., ^в.Костади-

/Б.^ванова/ЛА нов,строител от 17г.
/Б.“ванова/ЛА

7о-905-б-Полагане на венец 76-905-10-Полагане на ве-г? 76—905—11-Полагане венец от
от делегацията на Бедгийс- нец от ком.партия на ^ан 
ката ком.партия. Марино./Кр.Узунова/ЛА

/Кр.^зунова/ЛА
дел.на Временния рев.админи 
стративен съвет на Етиопия.

/Кр.Узунова/ЛА

V,

76-905—12-Полагане на венец от 
делегацията на Фронта за осво
бождаване на Дюзамбик-Фрелимо•

/Кр*Узунова/ЛА

А/



76-906-3-Полагане на венец 
от делегацията на Френска
та ком.партия.

/Кр.*' зунова/ЛА

76-906-4-Полагане на венец 76-90б-5-Полагане на венец 
от делегацията на Венецуел-от делегацията на Японската
ската ком.партия.

/Кр.Узунова/ЛА
ком.партия./Кр.Узунова/ЛА

76-907-2—Изказване на Йор. 76-907-4-На трибуната ±у- 
&ладенов-мин.на електрони- став л-усак-ген. секр. на ЦК 
ката и електротехниката. на Чехословашката ком.пар-

/1.Симеонов/ЛА тия и президент на ЧССР.
/Т.Симеонов/ЛА

76-907-9—Ьа трибуната Гу- 
став Хусак -ген.секр.на ЦК 
на Чехословашката ком-гпар- 
тия и президент на ЧССР.

/Т.Симеонов/ЛА

76-908-5-Дриветствието на Гу- 76-910-3-Ннош ладар_ 76-910-5-Юмжагийн Це- 
Хусак-ген.секретар на първ.секр:на *н*’*рскм—  денбал-пър.секрОна 

/I#Симеонов/ЛА ' та соц*раб•партия. Лонголскатарев*партия*
г: : /Е. Любомиро в/ЛА /Е* Любомиров/ ЛА

1
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76-784-7-Посрещане делегация- 7б-785-2-Посрещане на делегацията на Кубинската 
та на Съюза на югославските ком.партия,водена от члена на Политбюро на ЦК на 
комунисти,водена от Мунир Ме- партията Серхио дел Валие. /Р.Марукян/ЛА
сихович-член на ЦК на СЮК.

/Т.Симеонов/ЛА

76-786-2-9-ЦресКонференцйя на ̂ р^гаря Георги Боков 76-787-11-Момент от прескон- 
е'акредйтьранитв -журналисти на XI коигрео на БКП. ференцията на др. Георги Боков 

. - : . /Р*Карукяй/ЛА - с акредитираните журналисти на
XI конгрес на БКП.

______________________ ______ ___________ _ /Р.Марукян/ЛА

V 7
) '76-788-2-4-Моменти от посреща

нето на Сомалийската делегация 
водена от Муса Рабиле Год-ръко- 
водител на Върховния револяцио- 
нен съвет на Сомалия.

/Х.Румян/ЛА
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76-789-1-2-3-Др.Ц.Драгойчева подарява почетния 
ската делегация, гостуваща за XI конгрес на БКП

съветнзнак на членовете
/В.Иванова/ЛА

16‘ ч л е ^ 1 е Рй а 'с ъ е м с к ает» П° ДарЯва ° ° ЧеТНия знак 
за X I конгрес н . В К л ! ° " Л . й ; » Ц Й 1 Г00* ,М М

________________

76-789-9-Подагане на венец 
от Швейцарската партия на 
труда,водена от Пиер Гения, 
член на Политбюро на ЦК.

/В.Иванова/ЛА

О />. .

}  I

76-789-8-Полагане на венец 
от Швейцарската партия на 
труда,водена от Пиер Гениа,ч 
член на Полит бюро на ЦК.

/В.Иванова/ЛА

7б-789-10-11-Полагане на венец пред мавзолея на 
"Г.Димитров"от Люксембургската компартия,водена 
от Рене Упбани,зам.председател и член на Политбюро. /В.Иванова/ЛА
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76-7Ь7-8-Виетнамската делега
ция,водена от Хоанг Ван.Хоан, 
полага венец пред мавзолея на 
"Георги Димитров".

/В.Иванова/ЛА

п п и» иНгРУк

76-758-3-Делегацията на !2,6-758-5-Делегацията на 
Република Замбия,водена Израелската компартия, 
от Самуел Мбилиши,пола- водена от Давид -Л-енин, 
га венец пред мавзолея на полага венец пред мав- 
"Георги Димитров”. золея на "Георги дими—

/В.Иванова/ЛА тров". /В.Иванова/ЛА

ч 0

1 Г л
—г ✓ *

7б-758-8-Австралийската д^лег.7б-758-9-Делегацията на 76-759-2-Полагане на венец 
водена от чл.на изпълнител- Нова Зеландия,водена ов пред мавзолея на "Георги Ди- 
ния к-т на Парт.Джек Мак- Брюс Скилтън,член на ИК митров"от Японската компар- 
филипс,полага венец пред на ЦК,полага венец пред тия,водена от Сейичи Ишида, 
мавзолея на "Георги Димитров мавзолея на "Георги Ди- член на ЦК. /В.Иванова/ЛА

/В.Иванова/ЛА •митров"./В.Иванова/ЛА

77 /

76-759-5-Полагане на венец от 
делегацията на САЩ,водена от 
Клод Лайтфут,чден на иолитбюро 
на ЦК. /В.Иванова/ЛА

• .  .. .—



76-759-8-Полагане на венец 
от делегацията на АСС-Либйя, 
водена от ади Шиари#/В*.Кванова/ЛА ,

% - Ч с ,

776-759-10-Полагане на 76-760-1-Посрещане делегация- 
венец от делегацията на та на Работническо—селска пар— 
КШ на Парагвай,водена тия/Капу/-Чили,водена от чле- , 
от Педро Валкес,секретар на на политическата комисия 
на ЦК. /В.Иванош/ЛА Алехандро Бел.^Н.Хлебарова/ЛА

76-760-7-10-Посрещане делегацията на единната социа 
листическа партия-Западен Берлин,водена от члена на 
секретариата на партията Карл-Хайнц Кни Щедт.

/Н.Хлебарова/ЛА

76-761-2-Посрещане на Виет
намската партия на трудещите 
се,водена от Хоанг Ван Хоан- 
член на Политбюро на ЦК на 
Партията./Н.Хлебарова/ЛА

76-761-5-Посрещане на Виетнам
ската партия на трудещите се, 
водена от Хоанг Ван Хоан-член 
на Политбюро на ЦК на Партия- 
та* /Н.Хлебарова/ЛА

76-761-10-гПосрещане на деле
гацията на Корейската трудо
ва партия,водена от члена на 
Полит.комитет и секретар на 
ЦК на партията Ян Хен Соб.

/Н.Хлебарова/ЛА

*-
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76-865-4-Васил -̂ ълев гс-н.ди
ректор на ДО "Българска фо
тография" в разговор с деле
гати. /Кр.Лрсов/ЛА

76-866-1,2-Изказване на де
легацията от АЕЦ Козлодуй- 
.Миролюба Дренска.

/Е .Люб оми ро в/ЛА

76-866-2-Изказване на де
легацията от АЕЦ Козлодуй 
Мирол: ба Дренска.

/Е.Любомиров/ЛА

76-867-1,5,7-На трибуната на Конгреса Г.Йорданов пь р.се^рета^н^ГК^на^БКП-Оофия
*

76-868-2-Ръководителят на съв. 
делегация Ф.Кулаков произнася 
приветствено слово./Е.Любомиров/Ла

I



прквет-?6-еб8-4,9,1 1 -Гъководителят на съв 
ствено слово. /Е.-Аюбомиров/ЛА

делегация Ф.Кулаков произнася

*

76-885-3-Найда Ланчева-тъкач- 76-885-8-Г.с.т.Петър 
ка. /Кр.Арсов/ЛА Киров. /Кр.Арсов/ЛА

76
на

886-1-Лишо ишшев-цредс. 
ЦС 1С. /Кр.Арсов/ЛА

&

76-886-3-Нишо Мишев-предс. 
/Кр.Арсов/ЛА

на 76-886-4-Съби Трифонов 
преде.на АПК-Попово..

/Кр.Арсов/ЛА
76-886-8-Едвард Герек 
пър.секр. на Полската 
ком.партгя./Кр.Арсов/ЛА



76-545-5-Разговори по 
ме ка почивката.

/лр.Йрсов/ЛА

вре- 76-345-8-Тодор Павлов 
сред делегати на кон
греса. /Кр.Арсов/ЛА

76-В45-10-Иван Славкоа 
сред делегати на конгре
са. /Кр.Арсов/ЛА

76-84у)-11-Разговори по вре- 76-846-«5-6-ТодорЖивков на трибуната на XI конгрес 
ме на почивката. на БКП. /Кр.Арсов/ЛА

/Кр.Арсов/ЛА

— .У У

76-847.
изнася

7 - Г

5-Др.Тодор Живков 
доклад пред конгреса.

/Е.Любоми ро в/ЛА



тт „о „пнгое- 76-849-2-Полагане венец
76-348-1-^елегати м.1В30лея пред Братската могила в
I I  ?ГЛ«ИМИ1 Р0В". /Б-Любомиров/ЛА Парка на свободата от 
на Г .Димитров / всички делегати на кон

греса. /Н.Хлебарова/ЛА

76-850-3-Героят на соц. 
труд чл.на Дър.съвет и 
работник от СШЗ "В.Кола- 
ров"-Ради Кузманов#.

/Т.Симеонов/ЛА

?

п

*

76-850-12-Делегати полагат 
венец пред паметника на В. 
л.Ленин. /Т.Симеонов/ЛА

76-351-1-Ал.Цветанов-ге- 
рой на соц.труд бригадир 
на пром.монтаж и ген.ди
ректор на ДСО'"Монтажи" 
Георги Кръстев.

/Р.Марукян/ЛА

76-851-
сиев-ге

4-Киньорът Ангел Адек- 
рой на соц.труд.

/Р.Ма рукян/ЛА

76-851-2-Красимир Ангелов 
пър.секр.на ГК на ДК..1С в 
София. /Р.Марукян/ЛА

Ч

V

76-851-7-Иван Милев- 
шофьор от ДАЛ Перник, 
Златан Петров-механи-затор и Любомир Уалаки 
шофьор. /Р.Марукян/ЛА

76-851-8-Предс.на ИК на 
ГНС Пловдив,Дирзн Парикян 
с делегати. /Р.Марукян/ЛА
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76-746-7-10-Посрещане на делегацията на Гръцката 
комунистическа партия,водена от първия секретар 
на ПК Харилаос Флоракис,посрещана от Борис Вел- 
чев-член на ПБ и секретар на ЦК на БКП^

/Р.Марукян/ЛА
/

76-747-2-Ф.Кулаков-ръководи 
тел на Съветската партийна 
делегация. /Р.Марукян/ЛА

ъ т

ов-член на
ПБ и секретар на ЦК на КПСС 76-747-8-Съветската де- 76-747-9-Ф.Кулаков и Стан 
и Тодор Кивков-първи секре- легаЧия и Т.Живков. ко Тодоров-член на ПБ на
тар на ЦК на БКП. /Р.Мопто.-'-....  **

/Р.Марукян, ЛА
/Р.Марукян/ЛА ЦК /Р.Марукян/ЛА

- 5

76-748-2-Посрещане на делегацията 
на Комунистическата партия на САЩ 
водена от члена на Политбюро на 
ЦК на партията. /Р.Марукян/ЛА



0

Л ? Л 8г1'Й88 Р Щ Й я  Ч а д8 Й Г а* 76-749-9,1& -^елегагията на СирЙЙската ком.партия
водена от чл.на иолитбюро на 
ЦКна партията./Р.^арукян/ЛА

водена от чл.на 
XI конгрес на

ИБ на 
БКГ.

С 4  г а с д  к л а л *  Ч *  А  ^  1 ^ 1 4 .ЦК-Рамо Шейхо,пристига за 
/Р.Марукян/ЛА

/

6-

■ В 8 9 Н
76-751-5-8-Съзетската делегация,начело с ^.Кулаков 76-752-2-Монголската деле- 
полага венец пред паметника на Съветската армия. гация полага венец пред

' /Х.Румян/ЛА мавзолея на Георги Димитров.
/В.Иваонва/ЛА

7 6-752-4-9-/Лон гол- 
ската делегация пода 
га венец пред мавзо
лея на Георги Дими
тров. /В.Ива нова/ЛА

*
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76-795-1-3-Чилийската соц.партия,водена от члена на 
полит.комисия на ЦК на Партията -фнан дел Кануо,по
лага венец пред мавзолея на "Г.Димитров".

/Е.Киров/ЛА

76-795-5-Полагане на венец 
пред мавзолея на'"Г.Дими
тров" от делегацията на 
Мексиканската компартия,воде
на от Мариос Лионел Посадос.

/Е.Киров/ЛА

✓

76-795-6-Полагане на венец 
пред мавзолея на "Г.Димитров" 
от Мексиканската компартия, 
водена от чл.на ЦК на пар. 
Маррос Лионел Посадос.

/Е.Киров/ЛА

76-795-7-8-Полагане на венец пред мавзолея на 
"Г.Димитров" от Великобританска ком.,водена 
от чл.на Изп.комитет на ЦК на партията-^ранк 
•'отърс. /Е.Киров/ЛА

76-795-10-11-Полагане на венец 
пред мавзолея "Г.Димитров"от 
ГЕСП,водена от първия секр.на 
ЦКна Партията -^рих Хонекер.

/Е.Киров/ЛА



76-79?-2-3-Полагане на венец от Чилийската 
ска партия/1Ш1У/, водена от чл.на Политбюро 
партията ^лехандро Бел. /Е.Киров/ЛА

раб*сел- 
на ЦК на

X*
76-797-5-Полагане венец от 
Полската обединена работни
ческа партия,водена от 1секр 
на ЦК на партията ЕДВард Ге- 
рек. /Е.Киров/ЛА

Полагане на венци пред мавзолея на "Г.Димитров"
76-796-5-0* делегацията на 76-796-8-бт Корейската 76-796-11-Мартиниканската 
Съюза на югославските ком., трудова партия,водена 
водена от Мунир Кесихович, от Хен Соб-секр.на ЦК
пред.на ЦК на СЮК.

/Е.Киров/ДА
на партията.

. / Е . К и р о в / Д А

компартия,водена от чл.на 
Политбюро на ЦК на Партия
та Люк Б у р ж о а . ^ Н ^ ^ Н Н ^ Н

А

■
1 151

8 1

^6-797-8-Полагане на венец 
от Полската обединена раб. 
партия,водена от 1секр.на 
ОД Едвард Герек.

/Е.Киров/ЛА

76-797-9-11-Полагане на венец от Хондураската ком. 
водена от чл.на ЦК на партията Милтон Рене Паредес.

/Е.Киров/ЛА

V .
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76-791-1-3-Полагане на венци пред Мавзолея на "Геор 
ги Димитров" от делегацията на ГЕСП,водена от дрих 
Хонекер. /В.Балевска/ЛА

76-791-4-Полагане на венци 
пред гроба на В.Коларов от 
делегацията на ГЕСП.

/В.Балевска/ЛА

76-791-7-8-Полагане на венец пред мавзолея на 
"Г.Димитров" от делегацията на ПОРП,ведена от 
Бдвард Герек. /В.Балевски/ЛА

76-791-11-Полагане на венец 
пред мавзолея на "Г.Димитров" 
•фя делегацията на КП на Ре- 
юниен,водена от Жан Батист 
Понама,член на Политбюро, 

у  , ' *  '■! >! ' /В. Балевска/ЛА
76-791-12-Полагане на венец 
пред мавзолея на "Г.Димитров" 
от делегацията на КП на Ре-
юниен,водена от Жан Батист 
Понама,член на Политбюро.

/В.Балевска/ЛА



•• -
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д „до 2-Полагане на венец 76-792-6-Полагане на веЦец 76-792-11-Полагане на ве- 
гел мавзолея на "Г.Димитроз"0т делегацията на Унгарска- нец от делегацията на Че- 

пт АФсикански национален ко- та соц.раб.партия,водена от хословашката компартия,
0 ^  Янош Кадър, 1секретар на водена от Густав Хусак,

партията./В.Балевска/ЛАмунистически съюз.
/В.Балевска/ЛА ген.секретар.

/В. Балевска/ЛА

и

>

76-793-2-4-12-Крос посветен на XI конгрес на БКП. /Е.Киров/ЛА I
I

V

Ж " Х  I Т И Г Ь *

7б-794-7-Полагане на венец от 
Никарагуанската соц.партия во 
дена от Франциско Лопес-кан. 
член на ЦК. /Е.Киров/ЛА

Ф

у:
ь -  т

-У У л

76-794-Ц-Полагане на венец 
от Индийската компартия,во
дена от чл.на Централния се> 
кретариат-Ь'ахмудин Фаруки.

/Е.Киров/ЛА Ф
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76-778-8—Делегатите от Кър- 76-778-10-Делегатите от 
даалийски окръг. Перник./Н.Чобанов/ЛА

/Н^Чобанов/ЛА
%

76-778-11-Делегатите от Бур 
газки окръг./Н.Чобанов/ЛА

>

76-779-2-Делегатите от Бур< 
газки окръг./Н.Чобанов/ЛА

'А)

76-779-5-Делегатите 
Сливенски окръг.

/Н.Чобанов/ЛА
76-780-8-Др.Тодор живков и л 
членове наПолитб^ро посрещат 
делегацията на Полската обе- 
денена работническа партия, 
водена от първия секретар на 
ЦК на партията Цдвард Герек.

/Т.Симеонов/ЛА

и  - 1 $ о -

7б-780-11-Др.Тодор Живков и 
членове на Политбюро посрещат 
делегацията на Полската обе
динена работническа партия, 
водена от първия секретар на 
ЦК на парт,.ята Едвард Герек.

/ Т «Симеонов/ЛА

7



76-781-1-8-12—Др.Тодор Живков и
Чехословашката компартия,водена

членове на Политбюро посрещат делегацията на 
от ген.секретар на ЦК на ЧКП-Густав Хусах.

/Т.Симеонов/ЛА

А

76-782-5-7-Др.Тодор Живков и членове на Политбюро по- 7б-783-1-Др.Тодор Живков
срещат делегацията на Германската единна соц.партия, 
водена от първия секретар на ЦК на партията -Ьрих 
Хонекер. /Т.Симеонов/ЛА

посреща делегацията на 
Унгарската соц.работничес
ка партия,водена от първия 
секретар на ЦК-Янош Кад^р. 
— ------20Ц_Симе онов/ЛА

31

Й  - щ

Унгаоскат1”о7^Рг^л°Р /г‘ивкив и членове на Политбюро посрещат делегацията на I- ‘ ц.работническа партия,водена от първия секретар на ЦК-Янош Кадар.
/Т.Симеонов/ЛА
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8
76-774-8-Партийна делегация 
от Плевенски окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА

к/

76_774_ю-Партийна делегация 
от Русенски окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА
76-774-11-ПартиЙна деле
гация от Разградски окръг 

/Л.Чаръкчиев/ЛА

76-77Ь-2-Партийна делегация 76-775-5-Партийна деле- 76-775-6-Партийна делега- 
от -^ърговишки окръг. гация от ^мболски «кръг. ция от София-окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА /Л.Чаръкчиев/ЛА /Л.Чаръкчиев/ЛА

Т ( \ 1

''6-775-11-Партийна делегация 
от Пловдивски окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА

#

» %
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76-776-3-Делегатите на Смо 
лянски окръг ./Н.Чобанов/ЛА

76-776-4-Делегатите от 
Благоевградски окръг. 

/Н.Чобанов/ЛА

76-776-8-Делегатите от Ми
хайловградски окръг.

/Н.Чобанов/ЛА

✓
/

ф

_ . . . _ . Щ  . Д
76-776-10-Делегатите от Хас- 76-777-3-Делегатите от 
ковски окръг./Н.Чобанов/ЛА Толбухински окръг.

/Н.Чобанов/ЛА

7  / /

76-777-д-Делвгатите от Лов- 76-777-11-Делегатите от
вешкк °кръг./Н.Чобанов/ЛА Великотърновски окръг.

/Н.Чобанов/ЛА

ч

76-777-4-Делегатите от Вар
ненски окръг./Н.Чобанов/ЛА

76-778-4-Делегатите от Ста
розагорски окръг.

/Н.Чобанов/ЛА
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I /

1 Ь - Ш

76-857-8-Делегадията на 
Гвинея. /Н.Чобанов/ЛА

76-857-7-Делегацията на 
Конго. /Н.Чобанов/ЛА

9 * '  ̂76-857-5-Делегацията на Со
малия . /Н.Чобанов/ЛА

• *

'

\

76-858-1-0фициални лиод с др. 
1одор Живков полагат венец 
пред паметника на Ленин.

/Т.Симеонов/ЛА

76-859-7-Изказва се 76-8Ь9-12-ИзказвЕ се Георги 
Георги Йорданов-пър. Иорданов-пър.секретар на ЦК 
секретар на ЦК на БКП на БКП и чл.на секретариа- 
и чл.на Секретариата та на ЦК на БКП.
на ЦК на БКП.

/Т.Симеонов/ЛА
/Т.Симеонов/ЛА

76-861-4,8-Фьодор Кулаков-нл.
а Политбюро на ЦК на Б1Ш и 
секр.на Партията приветствува 
участниците в конгреса.

/Т.Си.еонов/ДА



1I51
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о

76-862-1,5-Делегатите по време на работа на конгреса 
/Т.Симеонов/ЛА

76-862-9-К:иролю5а Дренска 
инж.от АЕЦ "Козлодуй".

/Т.Симеонов/ЛА

% - У 4

76-863-2-Георги Йорданов 
говори на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА
76-863-3-Ф.Кулаков,-*-одор 76-863-13-Ф.Кулаков говори 
живков по време на кон- на•конгреса./Кр.Арсов/ЛА 
греса. /Кр.Арсов/ЛА

Ка^ДвЗпрДГнГц-? СТМН 76-865-1-Ф.Кулаков-вода,
нв двлее т 0^ сор-

76-865-3-Георги ДйсагаровДжи
/Кр.Арсов/ЛА
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Г 5 й

ШЦ

76-824-4-5-По време на заседанията на XI конгрес на 
БКП. /Кр.Арсов/ЛА 76-824-10-По време на засе 

денията XI конгрес на БКП. 
/Кр.-^рсов/ЛА

I.

//■ < \

и  I

- ̂  ^
76-825-4-6-Ходор Живков 
на БКП. /Кр.Арсоз/ЛА

на трибуната на XI конгрес 76-827-2-Дсвегатите на кон 
греса влизат на първото за 
седание. /В.Еалевска/ЛА

т ь

76-827-6-Делегатите на кон 
греса влизат на първото за 
седание. /В.Ьалевска/ЛА
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76-82Ь-Ю-Делегати пристигат 76-828-11-Иар.худ.^ван 
за откриването на конгреса.

/Р.Марукян/ЛА

76-829-5-Делегати на кон- 
Фунев,герой на соц.т^уд греса идват в зала "Универ. 
делегат на конгреса. сиада/. /Т.Симеонов/ЛА

/Р.Марукян/ЛА

76-830-1,2,3-^бщизглед от конгресната зала. /'!’.Сияеонвв/ЛА
, * . * . '  .  -

?6-830-5-8-10-^бщ изглед от конгресната зала. /Т. Симеонев/ЛА
%

I
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76-830-12-^бщ изглед от кон- 76-831-1-4-Тодор Живков-пър.секретар на ЦК на БКП 
грссната зала./Т.Симеонов/ЛА яете отчетен доклад на конгреса. /Т.Симеоноз/ЛА

76-832-1т7»8-Станко 1одоров-чл.Политбюро,съобщава участвуващите делегации 
на братските оком. и соц. партии,- /I1. Симеонов/ЛА

%I

7 6-832-Ю-Станко -‘-одо ров-съобща ва 
участвуващите делегациии на братските ком. и соц.партии,

/Т.Симеонов/ЛА

<
%



76-834-12-общ вид от конгрес- 76-835-5-7-0ткриване XI конгрес на БКП. 
ната зала. /Е.Любомиров/ЛА /Е.Любомиров/ЛА

76-834-4-Делегати ст '1ър- 76-834-8-Любомир Левчев и 
новски окръг Руси Русев, Дван Славков с делегати. 
Лордан Йлиев и Стайко Ни- /Е.Любомиров/ЛА
кодоз. /Е. Любомиро а/ЛА

76

?6-834-2-Героите на соц.труд 
от Пернишки окръг-^вгени Сте 
^анов и Идия Чобански*

/Е.Любомиров/ЛА

от836—5—8-0бщ изгледП конгресната зала. 
/Е.Любомкров/ЛА

76-835-12-Откриване на XIконгрес на БКП.
/Е.Любомиров/ЛА
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76-804-1-Посрещане на де
легацията на ЧКП,водена от 
ген.серр.на ЦК-Густав Ху- 
сах. /Н.Хлебарова/ЛА

76-805-3-Посрещане Румън
ската делегация,водена 
от оекр.на ЦК на партията 
^лие Вердец.
. /Н.Хлебарова/ЛА

7б-803-13-Посрещане на деле 
гацията на ЧКП,водена от 
ген.секр.на ЦК-Густав Хусах

/Н.Хлебарова/ЛА

76-806-6-Посрещане на делега 
цията на Алкир,водена от 
мин.по въпросите на младежта 
и спорта Абдаддах Фадел.

/II. Хлебарова/ЛА



4

• >

г

76-807-3-Посрещане на делега
цията на Иракската ком*партия 
водена от 1секр#на ЦК—Азиз 
Мохамед. /Н.Хлебарова/ЛА

I

76-808-2-Посрещане на деле
гацията на Австрийската 
ком.партия,водена от чл. 
на Политбюро на ЦК др.Рам 
Карам. /Н.Хлебарсва/ЛА Я

76-807-9-Посрещане на деле
гацията на партията БААС- 
Сирия,водена от чл.на по
литбюро на ЦК-Рамо ше^хо.

/Н.Хлебарова/ЛА

V?лС1)А

76-808-11-Посрещане на деле- 76-809-8-Посрещане на деле
гацията на Етиопия,водена от гацията на Африканския нац. 
Майор Берхану Байс-чл.на вре- съвет Зимбабве,водена от 
Яенния военн Адм.съвет. секр.на рев.съвет др.Думисо

/Н.Хлебарова/ЛА Дабенгуа. /Н.Хлебарова/ЛА

76-810-2-Посрещане на деле
гацията на Финландската 
ком.партия,водена от чл.на 
Политбюро-Маркус Кайнудай- 
нен. /Н.Хлебарова/ЛА

4

76—810—3—Поореда не делегация
та на Шведската лява партия, 
водена от бл.на Политбюро на 
ЦК на Партията Кард-Хенрик 
Хермансен./й.Хлебарова/ЛА

76-810-11-Посрещане на де
легация на Норвежката ком. 
партия,водена от чл.на По
литбюро Арие Иоргенсен.

/Н.Хлебарова/ЛА '

6 - 8 1 1 - 5 - Д е л е г а т и т е  на
.1 конгрес по време на 
1Лизането в зала "Уйи- 
1врсйада/./Н. Хл еба рова/

ЛА
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7б-812-5-Делегати на XI кон- 76-813-6-Станко Тодоров 76-813-8-На първия ред в 
грес по време на влизане в на трибуната на конгре- дясно-Ю.Цеденбал. 
зала "Универсиада". са. /Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА

/Н.Хлебарова/ЛА

76-813-10—^двард Герек по 76-813-11-Янош Кадър по 
време на конгреса. време на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА. /Кр.Арсов/ЛА
76-813-13- .у.Цеденбал 
по време на конгреса. 

/Кр.Арсов/ЛА

%  - и у '

76-814-1-0ткриване 
XI конгрес на БКП. 

/Кр.Арсов/ЛА

%

на \ %

• I

)



к
76-816-5-Т одор Живков пьр. 
секр.на ЦК на БКП и преде, 
на Държавния съвет.

/Кр. Арсов/ЛА
7 6 - 8 1 7 - 2 - Д е л е г а т и - п и с а
тели на XI конгрес на 
БКП. /Кр.Арсов/ЛА

7 6 -8 1 7 -3 -М л ад ен  Исаев, 
Людмила; Живкова и др. 

/Кр.Арсов/ЛА

76-814-6-Н.а.Георги Георгиев- 
Гец по време на XI конгрес на 
БКП. /Кр.Арсов/ЛА

76-814-9-0ткриване 
XI конгрес на БКП. 

/Кр.Арсов/ЛА
на 76-815-4-Др.Тодор Живков- 

пър.секр.на ЦК на БКП и 
предсГна Държавния съвет

/Кр.Арсов/ЛА

I А
76-816-3-^етър Танчев, 
■‘■ано Цолов,Цола Драгой- 
чева по време на XI кон
грес на БКП./Кр.Арсов/ЛА

% - щ
Ф

У

! ! : ! 1®:7т ° г ° Р™ БК0В ПЪР- 76-815-12-Чуждестарнни д е -секр.на ЦК на Б-.П и преде, легации на XI конгрес на 
на Държавния съвет. БКП. /Кр.Арс0в/ЛА

/Кр. Арсов/ЛА
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76-820-11-Др.Тодор Живков 
пър.секр.на ЦК на БКП и преде, 
на Държавния съвет на трибуна
та на XI конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

76-8(21-2-Тодор Павлов, 
Пенчо Кубадински,Борис 
Велчев н? трибуната н^ 
XI конгрес на БКП. 

/Кр.лрсов/ЛА

76-82Т-3-Борис -Белчев, 
Фьодор Кулаков-ръково- 
дител на делегацията на 
СССР по време на К1 кон
грес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

76-821-6-Др.Тодор Живков 
първ.секр.нз ЦК на БКП и 
преде.на Държавния съвет 
на трибуната на конгреса.

/Кр.Арсов/ЛА

76-821-8-Делегати на XI 
конгресна БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

4

76-й21-10-лнгел ^одоров- 
писател в залата на кон- 
греса. /Кр.Арсов/ЛА

76-822-2-Дблегати от С.офия 
XI конгрес .ца. БКП. : _  , 

...и ./Кр^Арсов/ЛА
р. Ар -у .

Т У
Г П  г О  <1 7 г .
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*
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76-822-3-Делегати от София 
на XI конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА

9

щ г

ь

76-822-6-11-Др.Тодор Живков пър.секр.на ЦК на 
БКП и преде.на Държавния съвет на трибуната ка 
XI конгрес на БКП. /Кр.Арсов/ЛА

* 4

* *

Ь  г

76-823-2-Делегати от люстен-
дил на XI конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/ЛА
76-823-3-Героят на соц. 
труд ген.проф.Викторов 
делегат на XI конгрес 
на БКП. /Кр.Арсов/ЛА

76-823-6-Част от конгрес
та цала. /Кр.Арсов/ЛА 76-823-Ц-К.худ.Йван *у- 

нев,герой на соц.труд на 
XI конгрес на БКП= 

/Кр.лрсов/ЛА

76-823-5-Георги Димитров- 
Гошкин на XI конгрес на 
БКП» /Кр.Арсов/ЛА

76-824-2-По време на засе
данията на XI конгрес на БКП.

/Кр.Арсов/БА
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V

76-842-5-6-Делегациите на Пловдив и Стара Загора за 76-842-11-Известният парти 
XI конгрес на БКП,полагат венец през мавзолея на занин Стою Неделчев от т̂а 
**Г«Димигров**• /Кр.Арсов/ЛА Ра Загора. /Кр.Арсов/ЛА

// Д*
И в 1/ ■' V

I I I I I  I I ' I

76-843-1 
ла на XI

Заседателната за 
конгрес на БКП. 
/Кр.Арсов/ЛА

- 76-843-4-5-Делегати на конгреса. /Кр.Арсов/ЛА

ш

76-843-6-8—^рих Хонекер,Пе 
тър Танчев и др.

/Кр.Арсов/ЛА



76-843-12-Първият секр.на 
ЦК на Гръцката компартия 
Харилаос Фдоракис.

/Кр.Арсов/ЛА

76-8'44-1-2-Разговори ‘по време на почивката.
/Кр.Арсов/ЛА

76-844-3-Пеко -̂ акоа с делега- 76-844-5-Георги Боков, 
цията на Виетнам. “лександър Лилов.

/Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА

76-844-6-Разговори по 
време на почивката.

/Кр.Лрсоф/ЛА
Ч

7б-844-7-1й-Разговори по време на почивката. 76-845-2-Иван Михайлов сред
/Кр.Арсов/ЛА делегацията от Виетнам.

/Кр.Арсов/ЛА
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•
76-798-2-Полагане венец от 76-798-7-Полагане на венец 
Колумбийската'компартия,во- от Унгарската соц.раб.пар- 
дена от чл.пац.секр.-Хесус тия,водеш от 1секр.на ЦК 
Вллегас. /Е.Киров/ЛА на партията "нош Кадар.

/Е.Киров/ЛА

и  п [? /?
а а а п

Ш П Г и ; ^

76-799-11-Полагане на венец 
от ген.секр.на ЧКП-Густав 
Хусав. /Е.Киров/ЛА

*
76-799-7-9-Полагане на венец от Аржентиската ком. 76-800-2-Полагане на венци от 
водена от ген.секр.на партията Херонимо Арнедо партията на Мавританския народ
Алварес. /Е.Киров/ЛА водена от Ба Камаду.Адасан.

/Е.Киров/ЛА

ат _____________ .

76-800-5-Полагане на венци от 
партията на Мавританския народ, 
водена от Ба Мамаду Адасен.

/Е.Киров/ЛА
.
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76-800-6-Полагане на венец от 
редакцията на описание "Про
блеми на мира и социялизма".

/Е.Киров/ЛА

76-802-4-Посрещане на деле-76-802-9-Посрещане деяега- 
гацията на Чилийската соц. цията на Аржентинската ком. 
партия,водена от чл.на по- партия,водеш от ген.секр. 
литическата комисия на ЦК Херонимо Арнедо Алварес.
рнан Дел Канто. /Н.Хлебарова/ЛА

а /Н.Хлебарова/ЛА

76-802-11-Посрещане делега
цията на Конгоанската пар. 
на труда,водена от Жан Пиер 
Нгомбе,сп.револ.щаб.

/Н.Хлебарова/ЛА

76-802-12-Посрещане на де
легацията ДР Сомалия,во
дена от хЛуса Рабиле Год. 

/Н.Хлебарова/ЛА

76-803-2-Посрещане на деле
гацията на ЧКП,.водене от 
ген.секр.на ЦК-Густав Ху- 
сах. /Н.Хлебарова/ЛА

I

г^пФяо~у~^~^2~^0С*/е|цане на делегацията-/ а в Хусах. /Н.Хлебарова/ЛА т ген.секр. на ЦК-
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76-762-4-Посрещане на деле- 76-762-11-Посрещане на 
гацията на Бразилската ко- делегацията на ком.пар- 
мунистическа партия,водена тия на САЩ,водена от 
от ген.секретар на ЦК Луис члена на политбюро на ЦК 
Карлос Престес./Н.Хлебарова/на партията.Луи Дъскин.

Л А /Н.Хлебарова/ЛА

76-763-5-Посрещане делегацията 
на Реюнионската комунистическа 
партия,водена от чл.на Политбю
ро и секретар на ЦК на партията 
Жан Батист Понама.

/Н.Хлебарова/ЛА

76-764-1-5-Посрещане делегацията на Иерунската ком
партия ,водена от генералния секретар на ЦК на пар
тията Хорхе дел Прадо. /Н.Хлебарова/ЛА

76-764-6-Посрещане делегацията 
на Партията на мавританския 
народ,водена от БА Мамаду Ада- 
сан, завеждащ Организационния 
от-л на партията.

/Н.Хлебарова/ЛА

Г

76-765-2-Посрещане делегацията на Индийската 
компартия,водена от чл.на Цен.секретарият на пар
тията Махмуд Фаруки. /Н.Хдебарова/ЛА



/

/I

76-765-4-Посрещане делегация
та на Датската компартия,воде
на от чл.на Политбюро на пар. 
Били Тугсланд./К.Хлебарова/ЛА

76-766-7-9-Посрещане на делегацията на Белгийската 
комунистическа партия,водена от члена на Политбюрб 
на ЦК на партията Алберт де конинк./Н.Хлебарова/ЛА

А З . А

*
76-766-4-Посрещане делегация- 76-767-3-По,срещане деле- 7б-767-9-Посрещане на деле- 
та на Южноафриканската кому- гацията на Чилийската гация на Африкански национа 
нистическа партия,водена от социалистическатпартия, лен конгрес на Южна АфрИка, 
председателя на партията Юсуф водена от члена на ЦК на водена от Сехаше Сизакеле.
Даду. /Н.Хлебарова/ЛА партията Ернан Дел Канто.

/Н.Хлебарова/ЛА
/Н. Хлебарова/ЛА

'76-7б7-1-П°сре1цане делегация 
на :илийската социал.партия, 
водена от члена на ЦК на пар
тията Ернан Дел Канто.

/Н.Хлебарова/ЛА

76-767-5-7-Посрещане делегацията на комунистичес
ка партия на Великобритания,водена от члена на 
изпълнителния комитет на ЦК на партията Франк 
Уотърс. /Н.Хлебарова/ЛА

■ / г *
г '

ч
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76-770-2-7-Моменти ох посещението на Съветската де
легация , водена от Феодор Лулаков-чл.на Политбюро и 
секретар на ЦК на КПСС в музея на Реорги Димитров.

/Х.Румян/ЛА

76-771-5-Комент от посеще
нието на ^ъв.делегация на
чело с. Ф.Кулаков в дома на 
Съветсга та наука и култура

/X.Румян/ЛА

I

/

76-771-6-Ь1омент от посещение
то на Съв.делегация начело с 
Ф.Кулаков в дома на Съветска
та наука и култура.

/X.Румян/ЛА

76-772-1-3-Посрещане ка съв.делегация,водена от 
Ф.Кулаков в дома на БСД. /В.Иванова/ЛА

»

76-772-4-Посрещане на съв.делегация, 
водена от Ф.Кулаков в дома на БСД.

/В.Иванова/ЛА



76-772-7-9-Съветската делегация,водена от Ф.Кулаков, 
разглежда музея за БСД. /В^Иванова/ЛА

76-773-1-Партийната деле 
гация от 'Цуменски окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА

IV

76-773-4-Партийната делагадия 
от Кюстендилски окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА

76-773-7-Партийна деле 
гация от Селистренски 
окръг./Л.Ча ръкчиев/ЛА

76-773-8-Партийна делега
ция на Видински окръг.

/Л.Чаръкчиев/ЛА

51-1-1

76-773-11-Партийна делегация от Варненски окръг.
/Л.Чаръкчиев/ЛА

76-774-1-Партийна делега ция от Пазарджишки окръг
/Л.Ча ръкчи е в/ЛА

76-774-5-Г1артийна делега 
ция от Врачански окръг.

/•ч. Ча ръкчи е в/ЛА



I

76-754-4-Делегацията на 
НДРЙЙемен,водена от гене
ралния секретар на ЦК Аб- 
дел Фатах Исмаил полага 
^венец пред мавзолея на 
Георги Димитров./Е.Киров/ 
._______________ ЛА

76-754-7-Монголската пар
тийна делегация,водена от 
Рагчаатполага венец пред 
мавзолея на Георги Димитров

/Е.Киров/ЛА

76-755-4-Съветската деле
гация придружена от сорис 
Велчев,чл.на Политбюро на 
ЦК на БКП и Георги Йорданов 
първи секретар на ГЙ на БКП, 
посещава ^ародния театър 
"Иван -^азов/. Е.Любомиров/ЛА

г
, . }

1  Ь- 7 ^

76-755-10-Съветската делегация на 
посещение в комплекс "Кристал" за 
обществено хранене. /Е.^юбомиров/

ЛА

Ь\
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76-7 56-5-6-Делегацията на Гръцката компартия,во
дена от първия секретар на ЦК Харилаос Флоракис, 
полага денец пред мавзолея на "Георги Димитров".

/В.Иванова/ЛА

76-7Ь6-12-Делегацията на со партия БААС-Сирия,водена от 
Юсеф ал Асад,полага венец пред мавзолея на "Георги Ди 
митров". /В.Иванова/ЛА
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76-676-5-7-Посреща'не на делегацията на Австралийс
ката социалистическа партия, водена от члена на 
Изпълнителния комитет на партията Джек Макфилипс.

/Н.Хлебарова/ЛА

76-689-3-Посрещане на деле
гация на йквадорската кому
нистическа партия водена от 

ген.секретар Педро Саад.
/Н.Хлебарова/ЛА

76-705-4-7-Посрещане на делегация на Панама 
Народна партия, водена от Ген.секретар 
Рубен Дарио Соуса. /Н.Хлебарова/ЛА

76-712-2-Г1осрещане на деле. 
гация на комунистическата 
партия на Ливан,водена от 
Ген.секретар на ЦК Никола 
Шаун. /Н.Хлебарова/ЛА

7б-712-4-Иосрещане на делегация на 
Йордания, водена от члена на орга
низация за °свобождение на Пале
стина Мохамед Абу Мейзар./Н.Хлебарова/ЛА

/Ь> !■' П  - ' /

...
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76-714-11-ШвеЙцарската дар- 
тия на труда, водена от чле
на на Политбюро на ЦК- 
Пиер Гениа. /Н.Хлебарова/ЛА

« I

7б-713-2-Посрещане на де- 76-713-12-Посрещане на 
легация на Организацията делегация на комунисти- 
за освобождение на Лале- ческата партия на Ливан 
стина, водена от члена на водена от ген.секретар 
Изпълнителния комитет на НК на партията Нико-
Мохамед Абу Мейзар. л® Шзуи./Н.Хлебарова/ЛА

/Н.Хлебарова/ЛА

76-720-1-2-Посрещане на Индийската делегацир воде- 76-720-8-Посрещане на де
на от Махмудин $аруки, член на Централния изпълни- легацията от Република 
телен комитет на Индийската комунистическа партия, ^жен Виетнам,водена от Нгуен

/Р.Марукян/ЛА Ван Тиен-член на ЦК на На
ционалния фронт за освобо
ждение. /Р.Марукян/ЛА

тия^водена^от°ПякивНу На делега^ията на Израелската комунистическа тия, водена от Давид Хенин-член на ПБ и секретар на ЦК.
/Р»Г»1арукян/ЛА

па р-
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76-733-4-Посрещане на делега
цията на Японската комунисти
ческата партия,водена от чле
на ЦК на партията Сейчи Ишида

’Н. Хлебарова/ЛА

76-739-3-Посрещаюе на делегацията на 
Монголската народнореволюционна пар
тия,водена от първия секретар на ЦК 
на Партията-Юмжагийн Цеденбал.

/Х.Румян/ЛА

76-739-5-8-Посрещане на делегацията на Монголската народнореволюционна 
партия, водена от първия секретар на ЦК на Партияга-Юмжагийн Цеденбал.

/Х.Румян/ЛА * 1
___

76-735-10-
пяптм о  *  • —    па  ш и ш  и л и л и х и  народноревоЛ Ю Ц И О Н Н

1 ' ' " ПЬР5ИЯ секретар на ЦК на Партията-Юмжагийн Цеденбал.
1 /Х.Румян/ЛА



76-740-2-3-Др.Тодор Живков посреща др-Кудаков.: 
ЛЕД? /Кр.Арсов/ЛА

76-740-1-Фьодор Кулаков-чл 
на Политбюро-секретар на 
ЦК на КПСС.

/Кр.Арсов/ЛА

76-740-6-Тодор Живков сред 76-740-11-Др.Тодор Живков 
делегацията на СССР. и др. Фьодор “‘ивков.

/Кр.Арсов/ЛА /Кр.Арсов/ЛА
76-741-1-Др.Тодор Живков 
и Владимир Еазовски пвсре 
щат Монголската партийна 
делегация. /Кр.Арсов/ЛА

76^7^1“10‘ДР*Т°ДОР живков и -'.Цеденбал.
/Кр.Арсов/ЛА



Комитет з а
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БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Х1-ТИ КОНГРЕС

76-7 7-8-Бригадата за произ-7б-77-12-Надежда Ива- 
водство на бомбони "Пия- нова Логмаджиева,носи 
ни вишни" дава обещание тел на '‘Народен орден 
за предсрочно изпълнение на труда"-златен,. 
на плана за тримесечието. "Паспорт на трудовата 
/Евт.Любомиро в/ИК сдава'1л/Е.Любомиров/И

76—78-5—Цехът за произ 
водствс на бисквити. 
/Евт.Любомиров/ИК

76-78-11-Богдана Нико 
лош, ръководител на 
бригада "Лиляна Ди
митрова" , по рвенец на 
У1-та петилетка.
/Евт.Любомиров/ИК

76-78-8-Съвещание на бри
гада "Лиляна Димитрова" 
за приемане обещанието^ 
за предсрочно изпълне-' 
ние на тримесечния план 
за 19?6г/Евт.Любомиров/ИК

76-401-7-Столичани с ин
терес посрещат публикува
нето на постановлението на 
ЦК на БКП.
/Надежда Хлебарова/ЗЩ.

76-401-11-Столичани с интерес посрещат 
публикуването на постановлението на ЦК 
на БКП.
/Надежда Хлебарова/ЗЩ.
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76-619-1,0-К.Полименсва- 
групов майстор в монтаж
ния цех на Завода за мо- 
нометри-Варна. Делегат 
на Х1-ТИЯ конгрес на 
БКП. /Р.Парушев/ИК

76-918-5-Митинг на бълга
ро-съветската дружба 
със съветска делегация 
в Дома на съветската нау
ка и кудтура-София в чест 
на предстоящия Х1-ти 
конгрес на БКП.А.Цанков/ИК

76-972-2-Генералкият секре 
тар на Уругвайската кому- 
нистиче ска партия Родней 
Арисменди посещава Обувния 
завод "9-ти септември"- 
София. /Ан.Цанков/ИК

76.972-3,4,13-Генералнкят секретар на Уругвайската комунистическа партия 
Родней Арисменди посещава Обувния завод "9-ти септември"-София.

/Ан.Цанков/ИК

-

76-973-3,7-Генералният секретар на Уругвайската кому
нистическа партия Родней Арисменди посещава Обувния 
завод "9-ти септември"-София. /Ан.Цанков/ИК



алб.51-1-1

XI КОНГРЕС НА БКП

76-721-7-Посрещане на деле
гацията на Израелската ко
мунистическа партия,водена 
от Давид Хенин-член на ПБ 
и секретар на ЦК.

/Р.Марукян/ЛА

76-726-3-5-Представители на Еквадорската компартия 
полагат венци пред Мавзолея на "Георги Димитров".

/П.Божков/ЛА

О1“ г-

76-726-8-Представители на 
Ливанската компартия пола
гат венци пред мавзолея на 
"Георги Димитров".

/П.Божков/ЛА

76-726-1-Представители на 
Панамската компартия пода' 
гат венци пред Мавзолеи 
на Георги Димитров.

/П.Божков/ЛА

76-727-7-Представитеди на 
Коста Рика полагат венци 
пред Мавзолея на Георги 
Димитров./П.Божков/ЛА

% -  Т П .  2

76-727-8-Представитеди на Южен Биетнам 
полагат венци пред Мавзолея на Георги 
Димитров. /П.Божков/ЛА



76-729-2-Посрещане на делега
цията н а , Република Замбия»ва
дена от Самуел Мбилиши./Н.Хлебарова/ЛА

76-730-1-2-Посрещане делегацията на 
компартия,водена от члена на Изпълнителния
на 11К на партията Кануел Деликадо./Н.Хлебарова/ЛА

к-т

76-730-5-Посрещане деле
гацията на Испанската 
компартия,водена от Ма- 
нуел Деликадо.

/Н.Хлебарова/ЛА

76-732-1-Посрещане на де- 76-732-5-Посрещане на деле- 
легацията на НДР Йемен, гацията на НДР Йементзав.ОТ' 
водена от генералния се-, дел на -°ъншни отношения към 
кретар Абдел Фатах Исмаил.Секретариата на ЦК.

/Н.Хле ба ро ва/ЛА /Н.Хлебарова/ЛА

76-732-13-Посрещане на д
легацията на комунистиче 
ката партия на Уругвай,е 
дена от първия секретар 
ЦК на партията Родней Ар 
сменди. /Н.Хдебарова/ЛА

. »

%

76-733-8-13-Посрещане на делегацията на Арабския 
социалистически съюз на Либия,водена от Али Шиари 
секретар на Генералния секретар на съюза.

/Н .Хлеба ро ва/ЛА


