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72-^4343-24-Др.Крум Василев, Пред
седател на Комитета за печата при 
ИС прерязва лентата и обявява кни 
карницата за съветска литература
за открита /ропр.П.Щерев/ЕН

72-4343-27-Донски литературни 
дни в Плевен. Гостуване на гру
па литературни творци от Ростов
ска област. Присъствала съветския 
писател Биталий Закруткин 

/ре л р. П. 1Де ре в/ЕН

7:

7 I

72-4343-25-'Ломент от разглеждането на 
фотоизложбата ”50 години СССР" в гр.
Мадан /репр.П.Щерев/ЕН

чхч

о

72-4343-28-Съветски специалисти в 
помощ на българските си колеги в Сто 
манолеярния завод - Плевен.

/репр.П.Щерев/ЕН

- ' / ♦ 7 —I72-5779-2,З-Посланикът на 
СССР Вл.Базовски говори по 
време на срещата му с българс
ки писатели по случай 50 г. 
от създаването на съветската 
държава. /Крум Арсов/ИК



/   Vалб. 54

72-5779-6,11,12-Среца на посланикът на СССР Владимир Базовски с български 
писатели по случай 50 г. от създаването на съветската държава. /Крум Арсов/ИК

I

'2-5801-4-Тържествено чест 
1уване 50 г. от създаване
то на СССР, организирано 
II БСФС. /Т.Симеонов/ИК

72-5812-6,8-Вечер за героизма на съветската 
жена, посветена на 50 г. от създаването на съ
ветската държава. /Д.Рогев/ИК

72-о945-1,3,4 - Рецитал в къщата-музей "Димитър Благоев", присъствуващкте на
рецитала /Ем. Еогоев/ЕН



54-3
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ.ЧЕСТВУВАНЗ 50 ГОДИНИ СССР

72-5768-4,7-0ткриване на фотоизложба ”50 години 
СССР” в салона на дома на българо-съветската
дружба /Б.Иванова/ЕН

/ь

72-5864-10-Председателят на 
Държавния съвет др.Т.Живков л 
гостува в гр.Пазарджик по слу
чай чествуване 50 год. от съз
даването на СССР./Ем.Богоев/ИК

72-5864-12-Тържествено 
чествуване 50 год. от 
създаването на СССР в 
гр.Пазарджик.

/Ем.Богоев/ИК

Тържествен митинг в театъра "К.Величков” в гр.Па
зарджик по случай 50 г. от създаването на СССР./Богоев/ 
72-5865-6-Посланикът на 72-5865-8-Президиумът на /ИК/ 
СССР в НРБ Вл.Базовски митинга. Др.Т.Живков - 
приветства присъствуващи- скъп гост на тържествения 
те на митинга. митинг.

72-5865-2-Присъствуващи на тържествения 
митинг в театъра ”К.Величков” в гр.Пазард
жик по случай 50 г. от създаването на СССР.

/Ем.Богоев/ИК



алб. 54 - 3

Тържествен митинг в театъра "К.Величков”, гр.Па
зарджик по случай 50 г. от създаването на СССР. 
72-5865-9-Президиумът 72-5865-12-Председ. на 
на митинга. /Ем.Богоев/ Държавния съвет Т.Жив-

/ИК/ ч ков приветства присъст-
вуващите на митинга.

72-5870-2-Митинг по случай 
откриване декадата на съветс
ката пиеса в гр.Пазарджик.

/Ем.Богоев/ИК

Митинг по случай декадата на съветската пиеса в 
гр.Пазарджик. /Емил Богоев/ИК
72-5870-7-Председ. на Об
щонародния комитет за бъл
гаро-съветска дружба.

72-5870-13-Присъствура 
щи на тържеството.

72-5871-8-7:Титинг по случай 
декадата на съветската пие
са р гр.Пазарджик.

/Ем.Богоев/ИК

Митинг* по случай открив
72-5871-Ю-Председ. наараевия комитет на Ст 
ропол Н.В.Бобенко приве 
ства присъствуващите на митинга.

декадата на съветската
.72-5871-12-Н.В.Бобенко
връчва знамето на Ст.
Кръстанова - член на 
бюрото на ГК на БКП.

еса в гр.Пазарджик./Ем.Богоев/.ТК 
?2-5871-13—Др.Стоянка 
Кръстанова - член на бюрото 
на ГК на ЬКП и председател 

ЗПЬЛН1,те^^ия комитет на



ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 

ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОД. СССР

Сг.
•ч.'

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Тържествено събрание-концерт по случай 50 г. от основаването на СССР. 
72-6041-1-йзпълнение на 72-6042-1,4-Изпълнение на танцовия ансамбъл от 
ансамбъла за народни пес- гр.Ггогильов - Белоруска ССР. /В.Иванова/ИК 
ни и танци "Пирин" - Бла
гоевград. /В. Иванова/ИК

7 /

Чествуване 50 годишнината 
?2-6048-3-Президиумът на 
тържественото събрание.

/Ан.Цанков/ИК

на Полувисшия железопътен 
72-6048-6-Ген.майор Гри
гор Жотев изнася доклад.

/Ан.Цанков/ИК

институт "Т.Каблепков"-София. 
72-6048-8-Гек.майо-р Гри
гор Жотев изнася дбклад.

/Ан.Цанков/ИК

Ц ^ О Ч й - ^ М
Чествуване 50 годишнината на Полувисшия 
железопътен институт "Т.Каблешков"-София. 
72—о048—11—Ген.лейтенант Ив.Китрев чете 
указа на Държавния съвет на НРБ, с който 
се награждава института с орден "Народна
република България-1 ст."гария-1

/ / Ан.Цанков/ИК

____________ _______ ;_______________  *
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-6048-14-Част от дело
вия президиум на тържест
веното събрание за честву' 
зане 50 г. на Полувисшия 
институт "Т.Каблешков" - 
^офия. /Ан.Цанков/ИК

72-6050-2,5-Деловият президиум на тържественото 
събрание-концерт по случай 50 години от създава
нето на СССР. /Крум Арсов/ИК

72-6050-6,7,9-Деловият президиум на тържественото събрание-концерт за честву 
ване 50 години от създаването на СССР. /Крум Арсов/ИК

*
— -.

72-6050-11-Деловият пре 
зидиум на тържественото
събрание-концерт з̂а чесвуване 50 год. от създа нето на СССР. А

/Крум Арсов/ИК

72-6051-2,14-Председ. на Държавния съвет, член нЙ 
Политбюро и I секретар на ЦК на БКП Т.ЗКквков говори 
на тържественото събрание-концерт по случай 50 год. 
от създаването на СССР. /Крум Арсов/ИК
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОД. С С С Р
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_ДИРЕКЦИЯ НА_Ф0Т0ГРАФИЯТА__
ц е н т ра л -фото

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

72-5873-7-Н.а.Л.Кабакчиев по време на 
тържествената вечеря след откриване 
декадата на съветската пиеса в гр.Па
зарджик. /Емил Богоев/ИК



алб. 5 4 - 3

Тържествена вечеря след
72-5873-9-Емблемата на 
декадата на съветската 
пиеса. /Емил Богоев/ИК

откриване декадата на съветската пиеса в гр.Пазарджик.
/Емил Богоев/ИК72-5873-10-Актьорите 

з.а.Д.Досев и Ив.Стефа
нов разговарят с В.Вла
хов, зав. отдел "Култура 
и изкуство-Пазарджик.

72-5873-11-Вася Раева - 
драматург на Пазарджишкия 
театър.

Вечер на интернационалната дружба по случай 50 г. 
СССР. ~ /В.Иванова/МК
72-5783-1-Момент от ве- 72-5793-7-Деловият пре- 
черта. зидиум.

72-5944-2-Рецитал в музея 
"Д.Благоев" по случай 50 год. 
СССР. Изпълнение на Венета 
Карамихова. /Ем.Богоев/ИК

! т“узея "Димитър Благоев»,София по случай 50 г. СССР. /Ем.Богоев/ИК 
ч “ *36-Изпълнени« на 72-5944-8-Изпълнение 72-5944-9-Изпълнение наВенета Карамихова.

/Ем.Богоев/ИК на Димитър Миланов.
/Ем.Богоев/ИК

Юри Савчев. /Ем.Богоев/ИК

/
>
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОД. СССР

Тържествено събрание-концерт по случай 50 год. СССР

*

/■

72-6052-1-Председ. на Дър
жавния съвет,член на Полит
бюро и I секретар на ЦК на 
БКП Т.Живков говори на тър
жественото събрание.
______  /Крум Арсов/ИК

72-6052-3,4-Деловият президиум на тържественото 
събрание-концерт. /Крум Арсов/ИК

72-6055-2,4,10-По време на тържественото събрание-концерт в зала "Универ сиада”. /Крум Арсов/ИК *

72-6053-11,12-Деловият 
президиум на тържествено
то събрание-концерт.

/Крум Арсов/ИК
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72-6054-2,3,4-По време на тържествения концерт в зала "Универсиада”.
/Крум Арсов/КК

✓

'?1 V

72-6054-5,7-По време на тържествения концерт.
/Крум Арсов/ИК

72-6054-8,11-По време на тържествения концерт.
/Крум Арсов/ИК



'  № -

У

алб. 5 4 - 3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОД. С С С Р

* ь 9 К *
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72-6005-3,4,8-Тържествен концерт-събрание в чест на 50 год. от създаването 
на СССР в народното читалище "Христо Ботев",София. /Р.Марукян/ИК

/ 72-6006-5,7,11-1ържествен концерт-събрание в чест на 50 годишнина от създа
ването на СССР в народното читалище "Христо Ботев",София. /Р.Марукян/ИК

72-6006-12-Тържествен концерт-събрание 
в чест на 50 годишнина?'от създаването 
на СССР в народното читалище "Христо 
Ботев",София. /Р.Марукян/ИК

4
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72-6007-2,6-Тържесхвен концерт-събрание в чест на 50 годишнина 
от създаването на СССР в народното читалище "Христо Ботев",София.

/Р.Марукян/ИК

72-6007-8,11-Тържествен концерт-събрание в чест на 50 годишнина 
от създаването на СССР в народното читалище "Христо Ботев,София.

/Р.Ма рукян/ИК

I



ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07
*  99

ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОД. СССР

Тържествено събрание-концерт по случай 50 год. от основаването на СССР.

72-6029-9-Изпълнение на 
танцовия състав при Дома 
на пионерите - София.

/В.Иванова/ИК

72-6028-7,8-Изпълнение на балетния състав при 
Дома на пиеноретц- - София. /В.Иванова/ИК

72-6030-1-Изпълнение на 
ансамбъла "Пирин” - Бла
гоевград. /В.Иванова/ИК

72-6030-9,10-Кзпълнение на пионери./В.Нванова/ИК

72-6031-1-Изпълнение на танцовия състав от 
гр.МоДильов - Белоруска ССР. /В.Иванова/ИК
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72-6032-2,3,6-Танцовият състав при Двореца на пионерите-София изпълнява 
украински танц. /Б.Иванова/ИК

72-6031-2,4-Танцовият състав от гр.Модильов - Бе
лоруска ССР изпълнява белоруски народен танц.

/В.Иванова/ИК

72-6031-11-Участвуващите 
състави по време на тър
жествения концерт.

/В.Иванова/ИК

~ 91/
-6032-10,11-Танцовият състав от гр.Могильов - Бел< 

руска ССР изпълнява белоруски танц. /В.Иванова/ИК

ч»

*
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54-3
ДИРЕКЦИЯЛ^ФОТОГРАФИЯТА

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

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. ЧЕСТВУВАНЕ 50 години СССР

Събрание-концерт,посветен на 50 години СССР 
72-5700-1-2,3- Тържествения концерт /Кр.Арсов/ЕН
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Откриване на изйожба на
72-5735-3-Председателят 
на Комитета по печата 
др.Крум Василев 
/Д.Рогев/ЕН

Откриване на изложба на 
72-5735-11-С.И.Стукалин 
председател на Комитета 
по печата на СССР

Откриване на изложба на
72-5736-10-С.И.Стукалин председател на Комитета 
по печата, Г.Боков, Кр. 
Василев и бълг.патриарх 
Максим

съветската книга по случай 50 год.СССР - зала Гурко 1
72-5735-4-Цола Драгойчева - 
член на Политбюро на ЦК и . 
председател на Комитета за 
Българо.съветска дружба
/Д.Рогев/ЕН

7\2-5735-6-Част от пр!със- 
твуващите при откриването 
на изложбата
/Д.Рогев/ЕН

съветската книга по случай 50 год. СССР 
72-5736-2,5-С.И.Стукалин-председател на Комитета по 
печата запознава др.др.Г.Боков-член на Секретариата 
на ЦК на БКП, Кр.Василев-председател на Комитета по 
печата и бълг.патриарх Максим с постиженията на съ
ветското книгоиздаване /Димо Рогев/ЕН ________

съветската книга по случай 50 години СССР /Д.Рогев/ЕН 
72-5737-9-Посетители раз- 72-5737-11-С.И.Стукалин- 
глеждат новооткритата из- председател на Комитета 
ложба на съветска книга по печата на СССР, Кр.Ва

силев, Г.Боков и бълг. 
патриарх Максим разглеждат
изложбата
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54-3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ, ЧЕСТВУВАНИЯ

с с с

V
ч

ю
Тържествено събрание по случай 50 години СССР /Е.Богоев/ЕН

72-5466-6-Д-р Анна Кисво- 72-5466-11,12- Президиумът на тържественото
ва, председател на БЧК» събрание, организирано от сандружинките в столицааа.
открива тържественото
събрание.

72-5466-10-Присъствуващи 
на тържественото събрание 
по случай 50 год.СССР 
/Ем.Богоев/ЕН

72-5706-1,6-Събрание-концерт посветен на 50-годишнината 
на СССР- президиума-

/Кр.Арсов/ЕН

5 о : г о д и ^ » ^ Г н а ес ? 2 Г е1'т:по06е1ен на
/кр'Арс0; / й логпл ,,резиди*м



72-5706-9,11,12- Част от 
50-годишнината на СССР.

присъствуващите на събранието-концерт, посветен на
/Кр.Арсов/ЕН

'1
„ г Събрание-концерт, посветен на 50-годишнивата на СССР/Кр.Арсов/

7г-о707-б-9,11 - Тържественият концерт

Събрание-концерт, посветен на 50-годишнината на 
72-5707-2-Част от съвет- 72-5707-3—Енчо Москов - 72-5707-5

СССР /Кр.Арсов/ЕН 
Тържествения

ската делегация на *ър- 
жеството

първи секретар на концерт



72-5949-Среща-митинг в Дома на българо-съветската дружба по случай 50 г.СССР. 
7 - Част от присъствува- 9 - Г.Дкмитров-Гошкин. 12 - Цо^а Драгойчева. 

щите на митинга. /Н.Хлебарова/ЕИ

72-5050-7 - Цола Драгойеева и Владимир Базовски 
на срещата-митинг в Дома на българо-съветската 
дружба по случай 50 год.ДССР. /Н.Хлебарова/ЕИ

72-5049 - Среща-митинг в Дома на българо-съветската дружба по случай 50 год. 
СССР.
2 - Председателят на КПКВЧ 3 - Част от деловия пре- 5 - Част от присъству-

Г.Димитров-Гошкин. зидиум ващите на митинга.

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
Ч Е С Т В У В А Н И Я

алб .  54-3



алб.54-3

Среща—митинг в Дома на българо—съветската дружба по случай 50 год.СССР.
2,6 — Посрещане на гостите. 13 — Гости на срещата—митинг

72-5050-9 - Др.Г.Боков на 
срещата-митинг в Дома на 
бълг.съветската дружба.

/Н.Хлебарова/ЕИ

72-5051-Среща-митинг в Дома на българо-съветската 
дружба по случай 50 год. СССР. /Н.Хлебарова/ЕИ 
1 - Деловият президиум. 5 - Част от присъству-

ващите.

2
72-5051 - Среща-митинг в Дома 
8 - Ден Елло от Нигерия. 11 .на българо-съветската Бакри Насър от Сирия.

1
дружба по случай 50 г.СССР. 

12 - Силва Сима от Чили.



ЧЕСТВУВАНИЛ

Чествуване 50 години на_ г72-4343-13-Момнет от разглеждането 
на изложбата, посветена на съветс
ката книга и грамофонна плоча 

/репр.П.Церев/ЕН

СССР в Смолянски окръг
72-4343-14- ЬТомент при откриването 
на Паметника на -българо-съветската 
дружба в гр.г!адан

/репр.П.Щерев/ЕН

~7 &Д. /

(В

Чествунането на 50 години на СССР в Смолянски окръг
72-4343-15-Др.Ц. Драгойчева, др.Ди
митър Чолаков - първи секретар на 
ОК на ЗКП и директора на ДО"Бъл
гарска фотография" - Смолян

/репр.П.Щерев/ЕН

72-4343-16-Цола Драгойчева се 
казва и поднася приветствие.

/репр.П.Щерев/ЕН
из-

7?. ■ (/ 7/ 3 ^ 3  - < ( у ~

72-4343-17-Чествуване на 50 години на 
СССР в Смолянски окръг - др.Цола 
Драгойчева се изказва и поднася при
ветствие.

/ репр.П.Щерев/БН

1

А



/

V

54-3

72-4343-18-Чествуване 50 год. 
СССР в Смолянски окръг-др.Цола 
Драгойчева поднася приветствие 

/репр.П.Щерев/ЕН

И _ — ..." 1 н
72-4343-19-0ткриване на Паметника 
на българо-гсъветската дружба в 
гр.Мадан

/репр.П.Щерев/ЕН

Чествуване 50 
72-4343-20-Др.Кру'м Василев 
Председател на Комитета за печа
та при МС открива новата книжар
нице за съветска литература

години СССР в Смолянски окръг
72-4343-21-Др.Цола Драгойчева 
се изказва и поднася привет
ствие /репр.П.Щерев/ЕН

«

79 и-7/., п‘г Чествуване 50^-4345-22-Посрещането на Ц.Драгой-
чева и Владимир Еозовски з Смолян 
при откриването на Десетдневката на 
Советската книга и грамофонна плоча 
/ репр.П.Щерев/ЕН

години СССР в Смолянски окоъг72-4343-23 Др.др.Цола Драх"ойчева и
Владимир Бозовски разглеждат ново-г 
откритататз книжарница

/ре п р.й.Ще ре в/ЕН

*
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0 Б Щ Е. С Т В В Н Ж И В О Т
ЧЕСТВУВАНИЯ
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72-5248-2-Деловлят пре
зидиум.

Р./И:
72-5248-4-П.Танев -пред- 72-5248-5-Ив.Палийски,пред
седател на ГК на профсъю- седател на ГК на българо-съ- 
зите открива събранието. ветска дружба изнася док-

V  '<Я. 

в. А г

Тържествено събрание-концерт 
72-5246-9-Деловият пре- 72' 
зкдиум. на

по случай 50 г. от създаването на СССР./В.Иванова/ 
'5248-12-ГТрисъстващи 72-5249-1-1Сри Симьонов, /ИК/
събранието. съветник при посолството

на СССР изнася доклад.

V?
го****п

С <! у п > р Тържествено събрание-концерт по сдучай 
50 г. от създаването на СССР./В.Иванова/ИК 
72-5249-4-Ал.Александров - лауреат на Ди
митровска награда прочита телеграма.

/
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Тъожествено събрание-концерт по случай 50 г. от 
72-5249-5,10-Хор "Г.Кирков” при Профсъюзния дом 
на културата "Г.Димитров"-София.

създаването на СССР./В.Иванова/ИК 
72-5249-12-Петко Маринов - 
солист при Софийска народ
на опера.

Тържествено събрание-концерт по случай 50 г. от 
72-5250-1-Изпълнение на 72-5250-3-Изпълнение 
артистите Зорка Димитро- на октет "Дружба", 
ва и Емил Иванов.

създаването на СССР./ в .Иванова/ИК 
72-5250-5-Ани Павлова със 
съпровод на Коста Колез 
изпълнява съветски песни.

72-5250-9Н10С1^мНИе~концерт по слУчай 50 г. от създаването на СССР./В.Изанова/И] 
работник.’ ’ ° изпълнение на самодеен танцов състав при Дома на търговския
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О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т

ЧЕСТВУВАНИЯ

•-г (
~^Г Ю

72-5635-3,6-Тържествено събрание за 
нето на Софийската комуна.

чествуване 40 години от създава-
/Ем.Богоев/ИК

72-5635-12-Търасествено събрание 
по случай 40 години от създава
нето на Софийската комуна.

/Ем.Богоев/ИК



Алб. 5 4 -3
ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ ул. „Гр. Игнатиев" № 2 Тел. 87-64-91, 87-304)7

10 год.плевенски нефт-среща на неговите първооткрива
тели. /Л.Златков/ МК
72-1634-5-Героят на социа- 72-1634-7-Инж.П.Тодоров, 
листически труд Т.Куртев, секр.ка ОК на БКП,откри 
ръководител на сондаж"Р-1", паметната плоча до Р-1 - 
разказва спомени. сондата,която първа даде

нефт.
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О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т

ЧЕСТВУВАНИЯ

*

кЛ>ъо

Чествуване 25 години списание "Септември". 
72-5630-1-Пантелей Зарев, 72-5630-5-Камен Калчев, 
председ. на Съюза на бълг. гл.редактор на списание 
писатели. "Септември".

/Крум Арсов/ИК 
72-5630-9-Ал.Гетман - зам. 
председ. на Комитета за из
куство и култура.

’ / 7 ̂г - \ «

п
•

Чествуване 25 годишнината 
72-5630-10-Лальо Димит
ров от Комитета по пе
чата.

на списание "Септември". 
72-5630-12-Присъствува- 
щи на тържественото 
събрание.

72-5631-1-Председателят на 
Държавния съвет Т.Живков - 
гост на тържественото чест
вуване.

Чествуване 25 год. на списание "Септември"./Кр.Арсов/ 
72-5631-5-Председателят на Държавния съвет /ИК/
Тодор Живков - гост на тържественото честву
ване .

М



3 ^ ’
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I?
72-5631-7.8,9-Среща на др,Тодор Живков - председател на Държавния съвет и 
първи секретар на ЦК на БКП с редакторите и служителите на списание СептвМ' 
Ври» /Крум Арсов/ИК

72-5632-4,6,7-среща на председателя на Държавния съвет Тодор Живков с редак
торите и служителите на списание "Септември”. /Крум Арсов/ИК

72-5632-11-Найден Вълчев - редактор на 
списание "Септември" по време на срещата 
на др.Т.Живков с редакторите и служители
те от редакция "Септември". /Крум Арсов/ИК



О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т  
ЧЕСТВУВАЙЕ ГОДИШНИНИ

Алб. 54-3

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

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

/

Тържествено чествуване 30 години ОФ в гр. Плевен. 
72-4165-2-Др.Е.Цветков, 72-4165-4-Част от при-
предс.на ОК на ОФ,чете до- съствуващите. 
клад.

/Л.Златков/МК 
72-4165-б-Др.Т.Киров, от име
то на НС на ОФ, приветствува 
пдевенчани.

Чествуване 60 год. младежко революционно движение 
72-4403-9,12-Дими Паи.амарова - бивш I секретар на 
ОК на РМС в София изнася доклад.

в България. /Хачик Руман/ИК 
72-4404-2-Президиумът на 
тържественото събрание.

Чествуване 60 г. младежко револ^ц.движение .в НРЬ 
72-4404-9-Знамената на Московската градска 
комсомолска организация и на Софийската комсо
молска организация. /Хачик Руман/ИК



Алб. 54-3

72-4456-2,5-Чествуване 60-годишнината ох основаването на Съюза на 
социалдемократическата младеж в България - гр. Русе./репр.П.Щерев/МК

1

72-4456-6,7-Чествуване 60-годишнината от основаването на Съюза на 
социалдемократическата младеж в България - гр. Русе. *

/репр.П.Щерев/МК

млалежкпЗд10~ЧеСТВ^Ване Г°ДИНИ от създаването Д кото революционно движение в България.
/Лало Златков/ИК

на
*
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Алб. 54-3 

ЧЕСТБУБАНИЯ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

с /

д ИРр Кп м д НЛ ФОТОГРАФИЯТА
~ ~цеНТРАЛ-ФОТО

Ч

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

72-3769-1,2,8-Моменти от излета в м«- Партизанска поляна над Рилския манастир по 
случай 30 год. от основаването на ОФ,организиран от Еврейската културно-просвет
на организация в България. /Е.Селиктар/МК

X I

Iш

у 9 А У

72-3769-11-Гомент от излета 72-3770-2,7—На излета в м.Партизанска поляна над Рил- 
в м.Партизанска поляна над ския манастир по случай 30 год. от основаването на ОФ 
Рилския манастир. говори д-р Йосиф Аструков,преде.на Еврейската култур-

/Е.Селиктар/МК но просветна организация в България.
/Е.Селиктар/МК

га и и за ц и я ^  & Р вЯ е“ га  КуЛТу^ ° с е л и к т 1 р / Ю ° Р'
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72-4343-1-Тържествено събрание 
по случай 30 г. ОФ, състояло се 
в Народния театър "Ив.Вазов"-Со- 
фия.На снимката: деловият прези
диум - др.Г.Трайков чете отчет
ния доклад. /репр.П.Щерев/ИК



алб. 5 4 - 3
— ДИРЕКЦИЯ НА Ф0 Т0 ГРАФИЯТД*

ЦЕНТРАЛ-ФОТО ^
ул- нГр. Игнатиев“ №  2 тел Я7 ал пСЛ- 87-64-91, 87-30-07

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т
чествуване годишнини

/

72-2262-13-Честзуване 25 
год. от създаването на 
хор "Бодра смяна".

/Емил Богоев/ИК

Чествуване 35 г. от създаването на хор "Хр.Морфова"-Софкя. /Н.Хлебарова/ИК
72-2321-6,7,10-Председ. на Държ.съвет Т.Живков - гост на тържественото чествуване.

72-2321-1,З-Чествуване
хор "Христина Морфова" 
София.

35 г. от създаването на 
при читалище "П.Берон"- 

/Н.Хлебарова/ИК

72-2322-10-Председ. на Държ.съвет на НРБ Т.Жив
ков - гост на тържественото чествуване 35 г. от 
създаването на хора "Христина Морфова" при чита 
лище "П.Берон"-София. /Н.Хлебарова/ИК
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ЯРВII

Чеетвуване 35 г. от създаването на хор "Христина Морфова" при читалище 
"П.Берон"-София. /Н. Хлебарова/ИК
72-2324-2,5,8-Председ. на Държ.съвет на НРБ, член на Политбюро и I сек 
ретар на ЦК на БКП Т.Живков - гост на тържественото чеетвуване.

Чеетвуване 35 г. от създаването на хор "Христина Морфова" при читалище 
"П, Берон"-София. /Н.Хлебарова/ИК
72-2324-12-Др.Т.Живков - 72-2325-10,11-Др.Т.Живков - гост на тържеството,
гост на тържественото 
чеетвуване.

05
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
~ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. иГр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т  

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ

30-07

72-2433-10-Чествуване 
80 г. Пловдивска пар
тийна организация, I 
секретар на ОК на БКП 
Др.Вълчева говори по 
време на честването.

/Е.Любомиров/ИК

72-2434-2-Присъстващи на тържест
веното събрание за чествуване 
80 години Пловдивска партийна 
организация. /Е.Любомиров/ИК

Чествуване 80 години Пловдивска 
72-2434-5-Присъстващи на чест
ването.----  ■■ - ------

партийна организация. / Е . Любомиров/ИК 
73-2434-7-Президиумът на събра
нието.

г —  У З  у  - ■ с./V
72-2434-9-Президиумът на събранието 
за чествуване 80 г. Пловдивска пар
тийна организация. /Е.Любомиров/ИК

1
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Чествуване 80 години Пловдивска партийна организация. /Е.Любомиров/ИК 
72-2435-1-Христо Кара- 72-2435-4,7-Председ. на Държ.съвет на НРБ, член на 
мухин-представител на Политбюро и I секретар на ЦК на БКП говори по време 
БЗНС приветства съб- на чествуването.
ранието. I

Чествуване 80 г. Пловдивска партийна 
72-2436-1-0рденоносци в зала
та на тържественото чествуване*-

#

организация./Е.Любомиров/ИК'
72-2436-3-Др.Т.Живков го
вори по време на тържест
веното честване.

72-243ба4%«?=.!/ Пловдивска партийна организация. /Е.Любомиров/1' ^оь-4-залата с присъства- 7? рдчс 7 п, V, щи на събранието /-ДР* Т.Кивков по врем<У на тържественото честване.
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
С. 7

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

О Б Щ Е С Т В Е Н
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2

ж и в о т
Тел. 87-64-91, 87-30-07

МЕСЕЦ НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА

72-2189-2,6,7-Поднасяне на венци пред паметника на Гео Милев по случай 
откриването на Месеца на българската книга в гр.Стара Загора. /Н.Чобанов/ИК

72-2189-11-Поднасяне на 72-2190-2,5-0ткриване на изложба на българската 
венци пред паметника на книга в гр.Стара Загора. /Н.Чобанов/ИК
Гео Милев по случай от
криване на Месеца на бъл
гарската книга в гр.Ста- * *
ра Загора. /Н.Чобанов/ИК

72-2190-6-0ткриване на изложба на българската 
книга в гр.Стара Загора. /Н.Чобанов/ИК



2191-1,4,9-Тържествено събрание-концерт по случай откриване на Месеца 
българската книга в гр.Стара Загора. /Н.Чобанов/ИК

72-2191-10,13-Тържествено събрание-концерт по
случай откриване на Месеца на българската кни
га в гр.Стара Загора. /Н.Чобанов/ИК

'1

72-2193-7-Тържествено съб
рание-концерт по случай ОТ' 
криването на Месеца на бъл
гарската книга в гр.Стара 
Загора. /Н.Чобанов/ИК
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев41 № 2 Тел. 87-64-9], 87-30- 07

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ
Откриване международната година на книгата

72-696-2-Зам.председ. 
на Държ.съвет Г.Джага- 
ров открива тържество
то. /Крум Арсов/ИК

72-697-5-Др.Крум Васи
лев говори за подготов
ката и организиране 
Международната година 
на книгата./К.Арсов/ИК

72-697-7-Деловият пре
зидиум на тържеството. 

/Крум Арсов/ ИК

72-697--в-Присъстващи на тържеството
/Крум Арсов/ИК

72-696-8-0фициални лица 
при откриването.

/Крум Арсов/ИК

%
72-696-3,4-0фициални лица при откриването.

/Крум Арсов/ИК
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?2-698-2-Председ. на Ко
митета по полиграфия и 
печата Кр.Василев гово
ри при откриването.

/Крум Арсов/ ИК
> •

72-698-5-Г.Джагаров раз
говаря с присъстващи на 
тържеството по време на 
почивката./Крум Арсов/ИК

72.-698-3-0фициални ли
ца при откриването.

/Крум Арсов/ ИК

72-698-6-Димитър Райков - 
/вляво/и Г.Йорданов -/вдяс
но/. /Крум Арсов/ИК
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ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

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

НД.-ХГККИФИЯ

Тържествено събрание по случай 27 год. от социалистическата революция в България^ 
71-5124-6-Председ.на ДС 71-5124-8-Ангел Цанев - 71-5124-12-Деловият пре-
на НРБ др.Т.Живков по м-р на вътрешните рабо- зидиум на събранието. *
време на събранието. ти чете доклад. /Крум Арсов/ИК

/Крум Арсов/ИК /Крум Арсов/ИК

71-5147-11-Тържествено 
общоградско събрание по 
случай 27 год. от 9.IX. 
1944 г. в гр.Плевен.

/Д.Златков/ИК__

71-5148-1,8-Тържествен концерт по случай
/Л.Златков/ИК

71-5148-12-Тържествен |концерт по случай 9.IX
1944 г. /Л.Златксв/ИК



71-5498-9-Честване 14 год. 
от пускането на първия 
съв.изкуствен спътник на 
земята - проф.Н.Бонев*

/В.Иванова/ ХП

ит-72-2747-9,11-"ърясес-,ч“«п '^*еотвVване 28 год. от
ката в местността "Марина Мрътвина" край с.Батулия

/Б.Юскеселиев/йК

с

« С!ллВане 19 год* от началото на народната революция в Куба./В.Иванова/МК 
?т221“2“Л*Ганчев»секР« 72-4021-З-Част от при- 72-4021-5-В.Йосифов,зам.на нс на ОФ,открива тър- съствуваците на тържос- 

жеството. твото. преде.на д-вото за приятел
ство между НРБ и Куба,изнася 
доклад за значението на ре
волюцията .

72- ^ 48-5,9,11-~ържествено честв, 
"Марина Мрътвина" край с.Батулия.

оо глд от битЬхта з местността, л/,#ц . * г-т/Б.&скеселиев/ ИЛ

1 -4 .

/



* *
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ЧЕСТВУВАНБ ГОДИШНИНИ

&т к Vтщ
ГЬ , , , , с < С- <-С ' П  ' V- \\ ■ "ЧЯЙ|
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Чествуване 100-годишнината от основаването на читалище “Развитие",с.Горско 
сливово, Ловешки окръг. _ /В.иванова/ш
72-2249-6-Външен изглед 72-2249-3,3-Поднасяне на 72-2250-8-Деловият прези- 
на читалището в селото, венци пред паметника на диум на тържеството.

загиналите 22-ма антифа-
__^типти л» .апжлтл...-----------

Чествуване 100-год.от основаването на читалище "Раз
витие" ,с.Горско■сливово,Ловешки окръг./В.Иванова/МК 
72-2251-1-Вл.Бонев,Преде. 72-2251-11-Ансамбълът за 
на НС,приветствува юбиля- песни и танци с худ.ръко- 
рите. водител Ст.Маджгуров,по

време на изпълнение.

72-2306-5-Ирина Стефанова - зам.председ. 
на съвета за ИК при СГНС говори по време 
на чествуването 90 год. от основаването 
на читалище "Славянска беседа"-София.

/Н.Хлебарова/ИК

72-2306-2-Ст.Дикин - зав. 
агит. и пропаганда при ГК 
на БКП говори по време чест
ване 90 год. от основаването 
на читалище "Славянска бе
седа. /Н.Хлебарова/ИК
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хържествено чествуване 100 год. на Априловската гимназия-Габрово./В.Иванова/ПК
/Т-2515-4,7-Кв.Абаджиев,канд.член на Политбюро.....   ТТ1Г "" " "пол- 72-2615-11-Ст.Василев.м-рГ -по • ЛОС! ДАЙС И ) •   -
ж  ЦК на БКП и К.Гяуров,член на ЦК на БКП и пред- 
зедател на ЦСПС полагат венец пред паметника на 
В. Априлов.

72-2615-11-Ст.Василев,м-р нанародната просвета изнася 
доклад.

Тържествено чествуване 100 год. на Априловската гимназия — Габрово./В.Иванова/ПК 
72-2616-1-Ив.Вачков,гл. 72-2616-3-К.Колева - 72-2616-5-Присъстващи на
прокурор на НРБ се из- секретар на УК на ДКМС тържественото чествуване. 
казва. се изказва.

Тържествено чествуване 
72-2616-6-Ив.Абаджиев, 
канд.член на Политбяро 
на ЦК на БКП,секретар 
на ЦК на БКП поздравя
ва юбилярите.

100 год. на Априловската
72—2616—9—Деловият 
президиум.

%
гимназия-Габрово,/В.Иванова/ИК 

72-Р627-4-К.Гяуров,член на ЦР 
на БКП закачва на знамето на 
Априловската гимназия връче
ния орден "Г.Димитров".



С  ' У й  <
Т г  г;-- 4>< ,

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

* стГ
< /  ч

/  н .

О Б Щ Е С Т В Е Н  ж и в о т  
ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

ц е н т р а л -ф о т о 7( ?с.

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

72-1079-6,12-По време на чествуването на 3 март в 72г-973-9-Др.Андрей Цветков 
г.Плевен-освобождението на България от турско откри чествуването 150 г.
робство, пред паметника на ген.Тотлебен. град Болград/1821-1971г./.

/Л.Златков/МК /Е.Богоев/ МК

проф. Найден Чакъров.
/Е.Богоев/МК

72-1022-6,9-Тържествена заря-проверка на пл. 
Народно събрание" по случай 3 март - Освобож- 

дението на България от турско робство.
/Д.Стаматова/ИК

N

родно събрание"вРСо*и^6па заря~пР°верка на пл.' 
дението и! ~ °“ 0'

/Д0Стаматова/ИК
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Чествуване на 3 март - Освобождението «а България 
чуждестранните студенти у нас. /Д.Стаматова//х 
72-1049-1-Доц.Бистра 72-1049-7- уждестранки■Доц.Бистра 
Цветкова изнася док- студенти
лад.

от турско робство от
72-1049-8-Леонид Кошет- 
ников поднася приветствие 
от името на съветските 
студенти.

Честване на 3 март от 
чуждестранните студенти 
в България.
72-1049-11-Приветствие 
от виетнамските студен
ти. /Д.Стаматова/ИК

%



4

73-2840-5-0чзрк за тво
рчеството на композитора 
Г.Димитров от музикозеда 
Никелов. /В.Ивакова/ТК

73-2840-7-Хор "Родина" 
при Гинистерството на 
народното здоаве. 

/В.Иванова/ТК

73-2840-10-Хор "Родина"при 
минпстерстозто на народното 
адраве. /В.Кванова^ТК

73-2841-1,7- Изпълнение на 
лко Ненков" - гр. Перник. хора на миньорите "Теме- 

/В.Иваноза/ТК
73-2842-1-М.Гоигоров-член на 
Държавния съвет поздравява 
н.а. А.Манолов по случай 60 
год. и 40 годишна твор.дейност

/В.Иванова/ТК

^ ^

73-2842—4—К . Григоров връчва орден на 
н.а. А.; .'анолов по случай 40 годишна твор. 
дейност. /В.Иванова/ТК



5 4  »
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Юбилеен концерт на диригента нар. арт. Ангел Манолов по случай 40 год. твор.дейност/В.Иванова/ТК

73-2842-7 з.а. И. Маринов 
зам.шоедсед.на К'ГК чете 
приветствие от името на 
КЙК. /В.Иванова/ТК

* 73-2842-10-Приветствие 
от ГК зз изкуство и 
култура - София.

/В.Иванова/ТК

73-2842-11-Нар. арт. Ангел 
Манолов. /В.Изанова/ТК

р

/

I

73-2843-2-Изпълнзн'е на 
акад. хор "Г.Димитров"
при иентр; лен студ. дом- 
София. /в.т-'ванова/ТК

73-2843-4-н.ь.А.Манолов 
дирижира акад.хор"Г.Дими- 
тров". /В.Иванова/ТК

73-2843-6-Изп’ьлнение на акад.хор 
"Г.Лимитров"при (?туд. дом-София.

/В.Иванова/ТЬС

Ж28 ч и73-2844—3,6- Изпълнение 
на хоровете "Г.Димитров",Т 
"Т.Кенков" и "^Раднна " под 
дириг. на А.М2.нолдв/

/В.Иванова/ТК

%
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 

ЧЕСТВУБАНЕ ГОДИШНИНИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЩЩТРАЛ-ФОТО

ул. *гр. Игнатиев“ Кз 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

75 години български 
72-1039-8-Публика.

ц и р к . / ан . ц а н к о в /и л
72-1040-5-ИдяДионисТ 
тът Мистер Сенко. I

72-1040-6-Публика - на 
преден план н.а.Ст.Гецов.

72-1041-2-Страхил Алад- 
хов - режисьор в цирка и 
М.Аладжова - илюзионист.

------- ДУ IЧествуване 75 години български цирк. /Ан.Цанков/КК
72-1040-9-Публика 72-1040-10-Публика

• ' /  ■ ' - 3  г
72-1043-2-Приветствие от Държавния куклен 
театър по случай 75 години български цирк.

/Анастас Цанков/ИК
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Чествуване 75 години български цирк. /Ан.Цанков 
72-1043-5-Дедовият 72-1043-7-Деловият
президиум. президиум.

72-1043-11-Партийни и 
държавни ръководители

>к. /Ан.Цанков/ЩС 
72-1045-2,3-На тържественото честване.

Ч  * У
47 Ч Г

г

Л

72-1045-6,9-Чествуване 75 години български цирк. 
/Анастас Цанков/ИК



* * г -
.5 т'  3
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г> <,м Юс Щ  ММ. ЧАЛ.

ДИРЙКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЧЕСТВУВАНБ НА ГОДИШНИНИ М?Н
ул. „Гр. Игнатиев1* № 2

МЛ-ФОТО

Чел. 87 64-91. 87-30-07у.
у ч

*

70-4860-2-Честване 100 
години от основаването 
на Бълг.централен революц 
комитет в гр.Ловеч.
/Вас.Иванова/ ИК

70-4956-4-Президиумът на 
научната сесия, по случай 
26 годишнина на ООН.
/Рес.Чапанов/ ИК У0-50$&

Я

Научна сесия по случай 
70-4956-8Доц.Ал.Янков. 26 годишнина на ООН.

70-4956-1О-Акад.Евгени Каменов.

70-4816-12-Честване 100
години от основаването 
на централния револю
ционен комитет в гр.Ловеч.
/Вас.Иванова/ ИК

70-5038-8-Тържествено събра
ние по случай 53-годишнина от 
Великата октомвр.революция - 
деловият президиум.

/Вас.Иванова/ ХП

?0-5038-12-Търж.събрание 
случай 53 год. 0Т Велика
октомвр.революция -  докл

о1дат^'на"|^ай51в1< ПРсъветска дру,,*.33 Ъъ' - ^
В.Иванова/ ХП

Събрание по случай 100 
Гаврил Георгиев. 

70-5105-3-Георги Боков.
год. от рождението на 
/Кр.Арсов/ ХП
70-5105-6-Част от деловия
президиум.
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Тържествено събрание по случай 100 год 
70-5105-7,8-Част от деловия президиум#

/Кр.Арсов/ ХП
от рождението на Гаврил Георгиев#

70—5105—10—Част от при
състващите на събранието

/Кр.Арсов/ ХП
/

70-5105-^1,1^-Част от присъстващите на тържествено
то събрание по случай 100 год.от рождението 
Гаврил Георгиев. /Кр.Арсов/

71-156-1-Д.Бояджнев-предс. клуба на култ.дейци-Плевен 
открива портретна вечер на
героя на соц.труд П.Колев./Л.Златков/ ИК

Портретна вечер на героя
т'' — 1 Колев.

на соц.труд Петър Колев, клуба на к у л т .дейци-гр.Плевен.
/Лало Златков/ИК 

71-156-6-СтоЙко Делчев, 71-156-9-Петър Колев
член-редактор на в."Сеп
темврийска победа".
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ЧЕСТВУВАНИЯ

✓

ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТ
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр Игнатиев“ ____  Тел. 87-64-91, 87-30-07

Тържество по случай обявяването на с.Сухиндол,Търновско
70-5781-1-Смесен хор към 70-5781-2-0фициалните 70-5781-4-Рецитал на пяо

гости,начело с др.Т. нерска група.
Ш В / Т Л 0 г е В/  ХП /ДИИ0 Е°Гев/ Ш

читалище ''Трезвеност". 
/Д.Рогев/ ХП

Тържество по случай обявяването на с.Сухиндол, 
70-5781-8-Изпълнение на 70-5781-11-Изпълнение
битовия хор към читали- битовия танцов състав
щето* /т, /Д.Рогев/ ХП/Д.Рогев/ ХП

Търновско за град. 
на 70-5781-13-Др.Тодол Живков 

сред сухиндолчани. 
/Д.Рогев/ ХП

I

70-5784-4,6,11-ДР.ТОДО] 
Търновско за град* лшвков на тържественото обявяване на с.Сухиндол,

/Д.Рогев/ ХП
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70-5784-13-Др.Т.Живков на 70-5786-3,8-Тържество по случай обявяването на 
тържеството по случай обя- с.Сухиндол, Търновско за град. 
вяването на бухиндол,Тър- /Д.Рогев/ ХП
новско за град.

/Д.Рогев/ ХП

70-5786-11-Парт.секретар 
Н.Обретенчев на търж. 
обявяване на Сухиндвл,
Търновско за град. 

/Д.Рогев/ ХП

70-5787-3,7-Тържествено посрещане на правителстве
ната делегация, начело с др.Т.Живков, по случай
провъзгласяването на с.Сухиндол, Търновско за град/Д.Рогев/ ХП

I

Н а  Правителс1провъзгласяването на о.
/Д.Рогев/ ХП



ЧЕСТВУВАНИЯ ДЪ РЖ АВЕН  ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“ Л? 2 
Тел. 7-М-9!, 7-30-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

69-3415-1,3,6-Тържествено младежко факелно шествие в
юбилейната годишнина.

Столицата в чест на 
/М.Върбане в/ ХП

у
9

69-3415-7,20-Шлацежко факелно шествие в ^ест на 
Юбилейната годишнина. /М.Върбанов/ Хг.

V

............................................................... ..................... .........................................^

69-3416-3,5,16-Юладежко
годишнинафакелно шествие в Столицата в чест на Юбилейната 

/М.Върбанов/ ХП



ь» *вг< —  *« •
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Честване 50 год. читалище "Баска Ненчева"-София. /В.Иванова/ ИК
70-5631-1-Изпълнение на 
народната певица Янка 
Рупкина.

70-5631-3-Изпълнение на 70-5631-5-Книнтет при ан- 
народния певец Йовчо Ка— самбъла на народната армия 
раиванов.

70-5780-1,9-Тържество в Сухиндол по случай обявява
нето му за град.

/Д.Рогев/ ХП

Р -  ь / Г I ~ V л

70-5631-7-Квинтет при ан
самбъла на народната ар
мия. /В.Иванова/ ИК

70-5?83-4-Тържезтво в Сухиндол,
1ьрновско по случай обявяванетому за г^ад.

Д.Рогев/ ЗСТ/

■ с У Vч}Т Д О

70-5782-8-Фототабло във 
връзка с 60-годишнината 
на партийната организация 
в гп,Сухиндол,Търновско.

/Д.Рогев/ ХП



ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ- 
КОНЦЕРТ НА РУСКАТА ГИМНАЗИЯ В СОФИЯ - 

20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО Й

алб .  5 4 - 3 ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
I <

у л .  ,,1р Игнатнс в“ № 2

ЦЕНТРАД-ФОТОА

-------87 64^9Ц 87-30-^

70-5286-11-Директорът 
на гимназията Петър 
Станчев.

/Рафи Марукян/ ХП

70-5286-8-Част от присъс
тващите на събранието. 

/Рафи Марукян/ ХП
70—5287—З-Директорът на
гимназията Петър Станчев. 

/Рафи Марукян/ ХП

70-5237-5-Директорът на 70-5287-7-Събрание по случай
гимназията П.Станчев. 20 год.от създаването на рус-

/Рафи Марукян/ ХП ката гимназия. /Р.Марукян/ ХП

N

70-5287-8,10-Хорът при гимназията
/Рафи Марукян/ ХП



Д.Л.С1 * у
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)

70-5288-1,8-Хорът на гимназията по време на тържествения
концерт-събрание. /Рафи Марукян/ ХП

%

?о-5288—10,11-Хврът на гимназията по време на тържествения
концерт-събрание. /Рафи Марукян/ ХП

70-5288-12-Хорът на гимна зията по време на тържест 
вения концерт-събрание.

/Р.Марукян/ ХП

I



> Му ,
С Ц -ъ • ' '  "

алб. 5 4 - 3

ЧЕСТВУВЯНИЯ
Чествуване 50 години читалище

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2

нВаска Ненчева” - София
Тел. 87-64-91, 87-30-07

70-5531-7-Пионери при
ветстват тържеството* 

/Вас.Иванова/ ХП

БО ГО

♦70-5531-10-П.Дикова от 
ГС за култура и изкуство 
приветства тържеството* 

/Вас*Иванова/ ХП

70-5531-11-ириветствие
от засл.артист Ад* 
Иконографов*

70—5531—12—Представител от 
родното село на В«Ненчева 
с.Болта, Габровски окръг* 

/Вас.Иванова/ ХП

ГО

70-5532-1-Представител от 
кв.Бенковски, приветствува 
тържеството* /Вас.Иванова/ ХП



алб. 5 4 - 3

70—5532—3—Поздравления от 
читалище "Червена звезда"• 

/Вас.Иванова/ ХЛ

4

70-5532-9,10-Хор на библиотекарките "Христина
Морфова". /Вас.Иванова/ ХП

50 Г01.

70-5533-2-0снователят на 
читалището Енчо Лесев. 

/Вас.Иванова/ ХП

ГОЛИНИ
ЛУЖБА
НАРОЛА

70-5533-3-Председателят 
на читалището Стоян Пенев. 

/Вас.Иванова/ ХП

70-5533-5-Деловият 
президиум на тържест-
В°7вас.Иванова/ ХП

тващите на тържеството.
/Вас.Иванова/ ХП

II/ ч
70-5533-12-Ген.Славчо Трънски 
в деловия президиум на тържеството.

/Вас.Иванова/ ХП



ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - Ю О  ГОДИНИ СПИСАНИЕ 
"ЧИТАЛИЩЕ", СОФИЯ

а л б .  5 4 - 3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕН1 РАЛ-фОТО

« — ^

70-5398-1-Част от при
състващите на юбилейно
то тържество.

/Кр.Арсов/ ХП

?0-5398-2-Др.Георги Бо
ков открива тържеството. 

/Кр.Арсов/ ХП
70-5398-4-Г.Кулишев, 
В.Коцев и патриарх Кирил - 
в деловия президиум на 
тържеството. /К.Арсоз/ХП

70-5398-6,12-Деловият президиум на тържествено
то събрание. /Кр.Арсов/ ХП 70-5398-11-Част от при

състващите на търж.събра
ние. /Кр.Арсов/ ХП

7 ’З-Славчо Васев сл. Читалище4. главен редактор на

/Кр.Арсов/' ХП



V
70-5490-6-Акад.Емил
Георгиев и Ал.Гетман. 
/Кр.Арсов/ ХП

< > У

алб. 5 4 - 3

70-5400-3,5-Венелин Коцев,секр.на ЦК на БКП и 
патриарх Кирил - на тържественото събрание.

/Кр.Арсов/ ХП

1*

70-5400-7-Лкад._С. Гановскии Агй . Г-ептга-н. <Г\гл/ . Р 
/Кр.Арсов/ ХП '̂

70-5400-8-Г.КулишеЕ 
/Кр.Арсов/ ХГ

70—5399-12-Стари чита
лищни деятели.

/Кр.Арсов/ ХП
70-5399-7—Част от при
състващите на тържест
вото.

/Кр.Арсов/ ХП

70-5399-9-Сл.Басе^, гл. 
редактор на сп."Читали
ще” .

/Кр.Арсов/ ХП



ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - Ю О  ГОДИНИ СПИСАНИЕ 
"ЧИТАЛИЩЕ", СОФИЯ

ал б .  5 4 - 3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

/I Ц ЕН ТР АЛ -Ф О ТО

У-*- ,»Гр Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91 87-304)7

,м0ОV М
х

ч у  X V  V

/Кр.Арсов/ ХП

*
3&

70-5401-1-Акад.С.Гановски 
приветства търж.събрание. 

/Кр.Арсов/ ХП
70-5401-3—Проф.Е.Георги' 
ев приветства търж.съб
рание.

/Кр.Арсов/ ХП

70-5401-5-Г.Боков. 
/Кр.Арсов/ ХП

70-5401-В-Кр.Янков,член 
на читалище "Г.Бенковски" 

/Кр.Арсов/ ХП
70—5401—12—Подаръци 

• за сп."Читалище". 
/Кр.Арсов/ ХП

70-5402-2-Стари чита
лищни деятели.

/Кр.Арсов/ ХП



ал б .  54 -  3

70-5402-6—Стари читали
щни деятели.

/Кр.Арсов/ ХП
70-5402-8-Вл.Трендафилов, 70-5402-11-Хорът при 
артист. читалище "П.Берон” -

/Кр.Арсов/ ХП София.
/Кр.Арсов/ ХП

—

70-5403-2-Струнен ор
кестър при ч-ще "Вл. 
Заимов", София. 

/Кр.Арсов/ ХП

70-5403-4-Пее Гена Ди
митрова.

/Кр.Арсов/ ХП
70-5403-7-Та.щовият 
състав при ч-ще "Свет
лина", София.

/Кр.Арсов/ ХП

70-5403-Ю, 11-Танцовият
София. състав при читалище "Светлина",

/Кр.Арсов/ ХП



Чествуване 50-годишншя юбилей от създаването на Бургаския драматичен 
театър "Адриана Будевска". /Д.Стаматова/ ХП

70-672-8-Приветствия и 70-673-1,6-Цветя и приветствия за колектива 
цветя за колектива на на театъра,
театъра. „

70-4337-10-Търж.събрание 
по случай 25-годишнина 
от основаването на завод 
"Елпром'г - Троян.

/Вас.Иванова/ХП

70-4814-2,З-Посрещане на председателя на МС на НРБ 
и I секр. на ЦК на БКП, др.Т.Живков за чествуване 
70 години от основаването на партийната организация 
в Троян. /В.Иванова/ ИК

години от
70-4814-5-Деловият
зидиум.

-г /
V/ К.

алб. 54-3

ЧЕСТВУВАНИЯ

1-,*Ч *}л А- *
*  4  ,- у , < И &

Г' Л х
А

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАфИЯТд
ЦЕНТ Р А Л-ФОТО ~

ул. „Гр Игнатиев“ №  2
-г+т ■[ел.8744.9^ 87-304)7



а л б . 54 -  3 I

*

Чествуване 70 години от основаването на Троянската партийна организация -
70-4814-10-Част от при 
светващите.

в гр.Троян.
70-4814-12-Дедовият
президиум.

/Вас.Иванова/ ИК 
70-4815-2—Първият секр. 
на ЦК на БКП,Славчо 
Търновски, изнася доклад.

Чествуване 70 години от основаването на Троянската партийна организация -
гр.Троян. /В.Иванова/ ИК

70-4815-7-Пионер връзва 70-4815-8-1 секр на ОК 
пионерска връзка на пред- на БКП в Ловеч привет- 
сед.на МС на НРБ и I секр. ства събранието, 
на ЦК на БКП др/,Т._Див к о в. У1

70-4815-4-Пионери от 
у-це МД.Благоев” поз
дравяват присъстващите.

Чествуване 70 години
70-4815-11-Дедовият 
президиум.

от
гр

основаването на Троянската партийна организация 
^роян. /Бас.Иванова/ ИК
70-4816-2-Председ. наи1 секр.на ЦК на БКП, 
ДР»Т.Живков, приветства
събранието.

70-4816-7-Б.Васидешки - 
един от основателите на 
Троянската п а р т .организация 
и кмет на първата селска 
комуна в с.Орешак през 
1914 г.



Честване 25 години от основаването 
69-4296-3,б-Деловият президиум при

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
Ц Е Н ТР А Л -Ф О ТО

ул.  „Гр Игнатиев1* № 2 Тел. 87-64-91, 87-304)7

Съюза на научните работници в НРБ 
откриването. /Т.Симеонов/ ИК

■

Честване 25 години от основаването 
69-4296-7-Част от присъстващите
на честването, 
/ т .Симеонов/ ИК

Съюза на научните работници з Н^Б. 
69-4296-8-Говорт прсф*Кирил Е* 1- 
танов. /Т.Симеонов / ИК , .

Пресконференция с Бупгяпт,,̂  ____
70 578 4 с 5 0 - - Д И  Г  театър ”Адр.Будео с к а ^ Я Ш д уЧа1
70-578-4-Ст.и.журивлкотка 70-5 7В к г п „  /Д. Стаматова/ ХП
Н-Звятина а „РОф.РУоа- 0ъйза йа^рналиотите! 01



•тг,ог.»л«*впв»ттт»в' п дуам&тччеч п»Ав«р%г» '* д тт-пияня Будевокя1*
по_случай 50-годишния му юбилей. /Д.Стаматова/ ХП

70-579-10-К.Бъчваров ▼ 70-379-12-Ст.Станчев - гл.
историограф. редактор на сп. ''Турист”.

70-579-б-Кр.Дойнов - 
директор на театъра.

?

ГЛ170-671-Ц-Чествуване 50 год Бургаски драм.театър - постановката "Егор Буличов и другите”.
/Д.Стаматова/ ХП

Чествуване 50-годкшния юбилей от създаването на 
Бургаския драматичен театър. / Д .Стаматова/ХП 

''0-672-2-Част от коле- 70-672-5-А.Гетман - зам. 
ктива на театъра. председател на К-та за

култура поднася приветствия

N м

70-578-10-Пресконференция
с Бургаския драм.театър 
по случай 50 год. му 
юбилей.

/Д.Стаматова/ ХП

Пресконференция с Бургаския драм.театър 
"Адр.Будевека" по случай 50 год. му юбилей. 

70-579-1-Моиент от прес- 70-579-5-Момент от прес
конференцията.

/Д.Стаматова/ХП конференцията

а л б .  54 -  3̂ .-1 / '*/ а  С



а л б .  5 4 - 3

ЧЕСТВУВАНВЯ - 150 ГОДИНИ САРАФСКИ РОД 
И 150 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА С.ПОДВМ,,Гр, Игнатиев“ №  2

ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪГ

V * ™ V:! % Цй г дг *
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

« ДЕНТРАЛ-ФОТО -

Тел. 87-64-91. 87-30-07

V А

70-3657-1,5,8-Посрещ?.яе членове на род* ох
градове и села.

с.Бяло поляна, Попово и дг^ги
/Лало Златков/ ИК "П

гЛ -

А

1

ш -/  /  ,4»Г'/*Л ̂
'*** ж! > / г а 1

ч
70-3657-11-Посрещане чле 
нове на рода от с.Бяло 
поляне, Попово и дртги 
/Л.Златков/ ИК

70-3658-2,З-Нароцно веселие мекду родствениците
/Л.Златков/ ИК

V

/ 7*

70-3658-6,7,8-Налоцно веселие,И И Ц И Т в е хор., ръченици, разговори между родстве-

/Лало Златков/ ИК

ЯН
жЧ
В



алб. 5 4 - 3

70-3658-12-Разговори 
между родственици. 
/Л.Златков/ ИК

70-3659-8,9,11-Снимки на

70-3659-1-Член от рода. 
/Л.Златков/ ИК

рода Сарафови за спомен.

70-3659-4-Засаждане на 
символично родословно 
дърво, в корените нй кое
то е поставена паметна бе 
лежка за рода Сарафови; 
/Лало Златков/ ИК

/Лало Златков/ ИК



а4, ьч-д
а л б .  5 4 - 3

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

Ш ( к ! Н А  ,4А1 ^ /  ., ||/^  " л

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

70-1884-12-Тържествена 
заря на пл."9 септември” 
з София по случай 2 юни. 
/М. Върбанов/ ИК

70-1885-3,6-Тържествена заря на пл.”9 септември 
София по случай 2 юни. /М.Върбанов/ ИК

70-1885-9-Търж.ествена 
заря на пл.”9 септемв
ри” по случай 2 юни. 
/М.Върбанов/ ИК 7.°Г20‘;г“4~11олагане венец пред па- -ечника па загиналите в сражението

на връх Персенк по случай"25 годин
I  легендарната битка.

/К.Чобанов/ ИК

*Г0-1529-11,12-Полагане венци на Братската могила в 70-1884-4-Тържествена 
Парка на свободата от членове на Правителството на заря на пл.”9-септем- 
НР*България по случай 25 години от победата над фа- ври”-София по случай 
шистка Германия. /К.Свраков/ ИК 2 юни.

/М.Върбанов/ ИК
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70-3023-5-Полаггке венец пред папетнена на загинали
те е сражението на връх Пер 
сенк от курсисти п Ш  инстяту 
та за усъвършекствуване на 
учители-гр.Стара Загора по 
случай 25 години от леген
дарната битка.
/К.Чобанов/ ПК

70-30 23-7-Ге н.Шопов-ко мандир 
на партизанска бригада "Г.Яи- 
'митро. в" разказва спомени от 
сражението на връх Персенк
по случай 25 години, от леген
дарната битка.
/Е.Чобанов/ ИК

50-3023-6-Паметникът 
на загиналите при сра
жението на връх Пер
сенк.
/Е. Чобанов/ ИК

казва спомени за сражението на връх Персенк пред курсисти от Института да усъвър
шенстване на учители-гр.Стара Загора по случай 25 години от легендарната битка.

/Н.Чобанов/ ИК



МЕСЕЦ НА
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2  Тел. 87-64-91; 87-30-07

БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

алб. 5 4 - 3

ЧЕСТВУВАНИЯ

Р - №

I. ч Х

70-807-1,4,7-Съветската делегация на посещение 
училище "В.Лезски*' - гр.Велико Търново.

във Висшето народно военно 
/Т.Хорисян/ ИК

Х О - Р

■Л' I*-'

0

Съветската делегация гостува в гр.Велико Търнойо. /Т.Хорисян/ ИК
70-808-2-Летецът-космо- 
навт Береговой и полк. 
Кмсков посакдат борче.

70-808-5-В Парка на му
зея летецът-космонавт 
Береговой и полк.Кмсков 
посаждат борче.

70-808-9-Гостите раз 
глеждат града.

Й - №
(о, '  ,<?

*

70-808-Г? СпетГияЯ^ 00ТуВа В ГраД Б*ТъРН0В0. /Т.Хорисян/ ИК
01 да/градаУ001"1*



70-808-11-Съветската деле
гация гостува в гр.Велико 
Търново.
/Т.Хорисян/ ИК

алб. 5 4 - 3  
Месец на Българо-съветската дружба

.и и

%

Л

Г

I



ЧЕСТВУВАНИЯ - МЕСЕЦ НА БЪЛГАРО- 
СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
Ц Е Н Т Р А Л -Ф О Т О

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

Тържествено събрание, посветено на месеца на
състояло се в Народната опера. 

7 0-7 8 3-2-Президиумът на 70-783-3-’!аст от при 
събранието. състващите.

българо-съветската дружба,
/Дими Рогев/ ХП
70-783-6-Съв.космонавт Георгий
Береговой - гост в страната ни.

_________-____ . _

■ к в ш й н н ш  ьм

гоотувайетобоиЪооТодучаИДивеецаИиаРвългя*Да гр-БелиК0 Търново по ̂ месеца на българо-съветската дружба.
/Т.Хорисян/ ИК

време на

70-783-12-Космонавтът Г. 
Береговой на търж.събра- 
ние в чест на българо- 
съветската дружба*

/Димо Рогев/ ХП

Съветската делегация гостува в гр.Велико Търново 
по случай месеца на българо-съветска дружба./Т.Хорисян/ИК 
70-805-6,7-Летецът-космонавт Береговой дава авто- 
графПцо време на гостуването си.

* ■?
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БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА

Гостуване на съветската делегация 
българо-съветската дружба. 
70-805-9,12-Сбогуване с гостите.

гр.Велико Търново по случай Якесеца на
/Т.Хорисян/ ИК

70-806-2-Посещение на 
гостите в езиковата

/ У)

гимназия в града*

-  7/ ■

Гостуване на съветската делегация в 
българо—съветската дружба.
70-806-7,9-Посещение в музейния кът 
листическа сбирка”.

гр.велико тъоново по случай Месеца на
/Т.Хорисян/ ИК 

"Първа социа- 70-806-10-Посещение на
музейния кът "Първа социа

Съветската делегация посети гр.Велико Търново по случай Иесеца на българо- 
?0^8^К?Тп дружба* ц. /Т.Хорисян/ ИК
коиятр ~П Щение на ?зи“ ^0-807-9-Полк.В.Кумсков 70-807-10-Летецът-коС' * гимназия в града. дава автографиза спомен. монавт Г.Береговой да

автографиза спомен.



Алб. 54-3 

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64*91, 87-30-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО ”  "

Т /V

— ъ.
Търж.събрание в Плевен по случай 11 години от създаването на Националния фронт
П  я  п л я п ^ л й - т ю и и о  и о  Р м а г п и о и  /тг ^  / ---------

_ V "за освобождение на Южен Виетнам.
72-64-2-Доклад изнесе Петър Тодоров,секр.на ОК на /Л.Златков/ МК 

72-64-6-На събранието при- 
съствува I секр.на посолс! 
вото на Южен Виетнам у нас 
Хуин Ае Ан.

#-ьч
ЮЛ

72-64-10,12-Тържествено събрание в Плевен по случай 
дини от създаването на Нац. фронт за освобождение на 
Южен Виетнам. /Л.Златков/ МК

го-
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Ч Е С ТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

—

Чествуване 25 години от създаването на славянския комитет в Бълга 
70-1159-2,4-Приветстзия от инж.Хашим Байрактаров, 
председат. на българското културно-просветно д-во
в Краков

Чествуване 25 години от 
70-1159-8-Поднасяне на 
приветствия.

/Ил.Зиновиев/ ХП

ШМ

Чествуване 25 години от
70-1160-10-Редакциятана сп."Славяни".

/Ил.Зиновиев/ ХП

/Ил.Зиновиев/ ХП

създаването на славянския 
70-1160-4-Присъстващите 
членове на Славянския 
*?омитет. /Зиновиев/ ХП

създаването на Славянския
70-1161-2-Дългогодиш-
ната редакция на сп. 
"Славяни".
/Ил.Зиновиев/ ХП

70-1159-6-Г.Нейков, председ. 
на българското градинарско 
д-зо във Виена. /Зиновиев/ ХП

комитет в България. 
70-1160-7-Редакционната коле
гия на сп."Славяни".

/^л.Зиновиев/ ХП

7С-11б1-7-Членове от редак' 
цията на сп."Славяни".

/Ил.Зиновиев/ ХП
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Чествуване 25 години от създаването на Славянския 
70-1161-11-Редакцията на 70-1162-2,8-Част от присъстващите на 
сп. '‘Славяни". /Ил. Зиновиев/
/Ил.Зиновиев/ ХП

тържеството
ХП

Тържествено събрание по случай 25 години от победата
70-1525-5-По време на събранието. 70-1525-7-Арм.ген.Ив.Ми

хайлов открива събранието.

над .фашистка Германия.Л\~ърбанов ИК 70-1525-10-началникът на генералния щаб на БНА-
ген.полковник Ат.Семерд- 
жиев изнася доклад.

70-1525-11-Началнккът на 
ген.щаб на БНА-ген.полк. 
Ат.Семерджиев изнася док
лад. ̂ на събрйнието по случай 25 год. от победата 
над фашистка Германия.
/К.Еърбанов/ИК

70-1529—3,9—Полагане венци на Братската могила в 
; аР*а на свободата от членове на Правителството
г;т , лгврия по случай 25 години ,от победата над фашистка Германия. /К.Свраков/ ИК
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ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

/, . .*•;

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87 84-91, 87-80-07

^^^гествено чествуване 70 
70-&54-5- (1 сметният президиум 
на търж.събрание.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

Ч

години от създаването на БЗНС.
70-854-8-Г.Трайков - секретар на 
постоянното присъствие на БЗНС. 

/Огн.Юскеселиев/ ХП
5А—

70-855-1,7-Тържествено чествуване 70 години от създаването на БЗНС.
/Огн.Юскеселиев/ ХП

!

4

' р о - ' г о  щ

70-855-10-Тържествено чествуване 
70 години от създаването на БЗНС.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

%



I

Чествуване 25 години от 
70-1158-9-Д.Кьосев, 
пред.на македонските 
д-ва в България.
/Ил.Зиновиев/ ХП

70-1158-10-Проф.Ем.Геор
гиев, председ.на славян 
ските дружества в Бълга 
рия. /Ил.Зиновиев/ ХП

*
Vкомитет в България. 

70-1158-12-М.Кюрю иев, глт
редактор на радиостанция 
"Родина".

/Ил.Зиновиев/ ХП

Чествуване 25 години от създаването на славянския 
70-1157-6-Кр.Стойчев 70-1157-7-Част от при-
връчва орден "Кирил и състващите на чествува-
Методи" на гл^-редактор на нето.

й /Знновяев/ /Кл.Зиновиев/ ХПта сгптж

комитет в България. 
70-1157-9-Приветслзено слово 
от Н.Стойков - гл.редактор 
на сп."Славяни".

/Нл.Зиновиев/ ХП

създаването на славянския 
?и-1158-4-Ив.Мартинов - 
бивш редактор ш  сп. 
"Славяни".
_____  /Ил.Зиновиев/ лП

комитет в България.
70-1158-6-Петко Караделков 
от СБЖ.

/Ил.Зиновиев/ ХП

Честзуване 25 години от 
70-1157-12-Главният ре
дактор на сп."Славяни". 

/Ил.Зиновиев/ ХП •



ЧЕСТБУВАНЕ ГОДИШНИНА НА СЪБИТИЕ

1ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОГО

ул. „Гр. Игнатиев" № 2 ___ _______Тел. 87 64-91,_87-110-07

Тържествен концерт по
7С-538-1-Ь5.Матиаш - пе
вица, лауреат на награ
дата "Кошут".

случай ас> години от освооождението на Унгария.
/Василка Иванова/ XII

70-358-3-Част от при- 70-ЗЬ8-6-Участници в тържест-
състващите на концер- вения концерт.
та.

4

Концерт на унгарски артисти в ИНТРАНСМАШ-София по случай седмицата на Будапеща 
в София и 25 годишнината от освобождението на Унгария. /В.Иванова/ ИК
70-361-7-Директорът по 70-361-9-Йеньо Токач-член 70-361-10-По време на кон-
иконом, въпроси на Ине- на делегацкята на Унгария церта.трансмаш Йордан Циров 
приветствува гостите.

7о-37и-б-Тържествено честване 
50-годишнината от Габровската 
комуна. Дъщерята на първия кмет на 
комуната Г.Плачков - Роза Плачкова, 
Петър Ьрусев - един от основателите 
на комуната и Пенчо Карапенев - I 
секретар на ОК на БКП в Габрово.

/Мар.Върбанов/ XII
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70-370-7,8-Тър;*естзено честване
комуна.

оО-годишш ната от .Габровската 
/Мар.Върбанов/ XII

70-853-3,5-Тържезтвено чествуване 70 години от създаването на
БЗНС. /Огн.Юскеселиев/ ХП

4

70-854-1,2-Тържествено чествуване 70 години от създаването на БЗНС.
/Огн.Юскеселиев/ ХП
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ЧЕСТВУВАНИЯ - ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ 
3 МАРТ - ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

'л. „Гр Игнатиев“ № 2 Тел. 8 7 -6 4 -9 1 , 8 7 -3 0 4 ) 7

70-456-1,3,7-Номехти от тържествената 
дението на България от турско робство

заря по случай 92 години
/Крум Арсов/ ХП

от освобож-

70-456-11,12-Момеити ©т тържествената заря по 70-457-4-Момент от тър-
сдучаи 92 години от освобождението на България жествената запя*
от турско робство, /Крум Арсов/ ХП /гт. / ХТТ' Крум Арсов '

70-457-8,9,Ю-Воивни от тържеотвеката заря по случа* 92 години о' 
освобождението на България от турено робство. /Крум Арсов/ ХП
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70-457-11-Момент от за
рята на 3 март 1970 г. 
/Кр.Арсов/ ХП

р  ■ Ч Ч 9  - Л

70-499-2-0ткрнване на митинга състоял се 
на вр.Стодетов по случай 92 години от 
освобождението на България.

/Нодедчо Чобанов/ ХП
< 4

70-499-4,6-Иомеити от митинга съотоял^^н^^рТбтолетов по случай 
92 години от освобождението на България. /Неделчо Чобанов/ ХП

^ 0 -  9

70-499-9-0ткриванв на митинг състоял се 
на вр.Стодетов по сдучай 92 години от 
освобождението иа България.

/Неделчо Чобанов/ ХП

-
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ч е с т в у в а н и я  годишнини
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. нГр. Игнатиев“ № 2 _______Тел> 87*64*91» 87*30*07

Чествуване 25 годинж ва издателство Народна просвета. /Л.Георгиева/ ИК 
70-570-2-Г1ред излож- 70-Ь70-7-8-Пред изложбените табла на българската
бените табла на бъл- книга, 
гарската книга.

V

Чествуване 25 години на 
70-570-10-Марин Гешев- 
бивш председател на 
ЦК на СБУ.

издателство Народна просвета. /Л.Георгиева/ ИК
у 1

70-570-12-Пред изложбе
ните табла на българс
ката книга.

70-571-1-Пре зидиумът 
на тържественото съб
рание.

Чествуване 25 години на 
70-571-4-Директорът на
издателството Асен Ота- 
ноев, докладчик на тър- 
жественото събрание•

” тоа в??°ТмСйНарсАна Георгиева/ ИК
?0-й?1-ц_11резидиумъ

ввното събрание. Т рание?*90189“010 °Ъ6
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Чествуване 25 години на издателство^Народна просвета» 
^0-572-3-Зам.министърът 70-572-5-Ц.Гагов-н-к управ- 
на народната просвета дение "Българска книга" 
Бистра Аврамова.привет- приветства събранието, 
ства събранието.

/’Л. Георгиева/ ИК
70-572-8-Пионери от 
София приветстват съб
ранието.

7

70-572-11-Акад.Сава Га- 
новски-председател на
Бюрото на НС приветства 
събранието по случай 
чествуване 25 години 
на издателство Народна 
просвета. “
/Л.Георгиева/ ИК

9

«а
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Ч Е С Т В У В А Н И  Я

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул.  „Гр. Игнатиев" № 2

Честване на половин вековния юбилей на 
Съюза на българските артисти

ГОДИНИ
СЬЮ)
НА

АРТИСТИП
В

БЪЛГАРИЯ

г п
"2^ ■. БЪЛГАРИЯ

». % *
Ш

ВМИ1

Г О

-АРТИС

"Ш  , 1 к  г  БЬА|
М 4 -,  *? \  \

р

70-53-1,3,5-Част от деловия президиум на тържеството. /Кр.Арсов/ ХГ1

Н

7 -

% /

II

70-зЗ-7-Борис Арабов - 
артист от Младежкия те
атър.

/Кр.Арсов/ ХП

70-34-1-Част от артис
тите-ветерани. 
/Кр.Арсов/ ХП

70-54-2-Нар.артисткз “ужа 
Делчева изнася доклад за 
дейността на Съюза.

/Кр.Арсов/ ХП



54

70-35-3-Част от деловия 
президиум.

/Кр.Арсов/ ХЛ

70-35-4,6-11ионери поднасят цветя на др.Т.Живков_и 
другите-официални лица. /Кр.Арсов/ ХП

70-35-7-Пионери поднасят 
цветя на официалните ли
ца. /Кр.Арсов/ XII

70-35-8,11-Част от официалните лица, присъстващи
на тържеството. /Кр.Арсов/ ХП

70-3'Ь-12-Нар. артистка 
Ружа Делчева чете доклад 
за дейността на Съюза. 

/Кр_. Арсов/ XII

7о-36-2-Роза Коритарова, 
председ. на ЦСПС, подна
ся приветствия. 

/Кр.Арсов/ ХП

70-36-3-Павел Матев, пред. 
на Комитета за изкуство и 
култура.

/Кр.Арсов/ ХП
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Ч Е С Т В У В А Н И Я
Честване на половин вековния юбилей на 

Съюза на българските артисти

/
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТ Р А Д-ФОТО 

ул. „Гр. Игнатиев1* № 2___________ Тел. 87 64-91, 87-30-07

Г"'
/9

>%•
' * *г

70-Зб-5-Част от артисти 
те-ветераки.

/Кр.Арсов/ ХП

70-36-12-Божидар Божилов 
и Ружа Делчева. 

/Кр.Арсов/ ХП

70-36-7-Част от присъс 
тващите на тържеството 

/Кр.Арсов/ ХГ1

70-56-10-Част от деловия 
президиум на тържеството

/Кр.Арсов/ ХП

70-36-1З-Ив.Маринов 
композитор.

/Кр.Арсов/ ХП

9

/V

7О-о7-2-0флциалните лица, 
присъстващи на тържеството 

/Кр.Арсов/ ХП

X.»/ ) ж



0

70-37-8-Г.',омент от тър- 70-38-1-Поздравления 70-38-2-Част от деловия
жеството. * от СБХ* президиум на тържеството.

/Кр.Арсов/ ХП /Кр.Арсов/ ХП /Кр.Арсов/ ХП

70-38-5-Тод.Стоянов от 
Съюза на кинодейците. 

/Кр.Арсов/ ХП
70-38-4-Нар.артистка 
Ружа Делчева приема поз
дравления.

70-39-1-Част от официал
ните лица.

/Кр.Арсов/ ХП

/

70—З^-^-Раст от официалните лица.
/Кр.Арсов/ XII

70-39-3-Говори нар 
Вл. 1'рендафилов. 

/Кр.Арсов/ ХП
аот. 70-39-5-Драм. театър -лзарна, 

"Смешно театро".
/Кр.Арсов/ XII

ч , , р
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ЧЕСТВУВАНИЯ - 50 години бъюз на
артистите в България

УЛ. ..1 р. Игнатиев“ № 2 _________ Тел. 87 64-91, 87-30-07 ]

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО |

1

70-39-Нар.театър "Ив.Вазов". Постановката "Монахът 
8,12-Артистите Ап.Карамитев и Р.Ябанджиев в сцени

от постановката.

и неговите синове"./К.Арсов/ХП 
9-Артистит Ап.Карамитев в 

сцена от поотановката.

70-39-13-Г.Калоянчев в ро
лята на ревизора от едио- 
жмеката постановка на Са
тиричния театър - София.

/Кр.Арсов/ 1П

/

70-4С-Сатиричен театър - София. Постановката 
"Ревизор". /Кр.Арсов/ ХП

2-Ст.Мутафова и Невена '4-Ст.Мутафова и С.Мухибян 
Коканова в сцена от в сцена от постановката,
постановката.

ч с

70-40-7,8-Сатиричен 
^ановката "Равйзор" 
Георги Калоянчев.

театър - иофия. Сцени от п
с участието на нар.артист 

/Кр.Арсов/ ХП
70-41-1-Театър на Нар.армия. 
Човекът с пуйка" - в ролята 

на Ленин нар.артист Иван 
Кондов. /Кр.Арсов/ ХП
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70-42-1-Коицерт на ансамбъла 
на Народната армия - София.

/Кр.Арсов/ ХП

70-42-2,5,6-Концерт на ансамбъла на Народната армия - София. /Кр.Арсов/ ХП

\

V о

* )

70—42—7,а—Концерт на ансамбъла на Народната армия
С°Ф*Я* /Кр.Арсов/ ХП
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Ч Е С Т В У В А Н И Н

ЩРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

% _ ______

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

Юбилейни тържества по случай 1800 години от основаването
на гр. Силйстра

69-4188-1,2,4-Коменти от откриване на юбилейния обелиск-пилон.
/И.Йорданов/ ИК

н

69-4188-5-9-Моменти от откриване на юбилейния 
обелиск-пилон. /Й.Йорданов/ ИК

69-4189-1-Момент от 
закриване на юбилейните 
тържества.
/Й.Йорданов/ ИК

4190—1—Първйят секре1- 
тар на ОК на БКП Г.Карда-
ш ^  закрива тържествата, /и.Йорданов/ ИК

V

♦

<4
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69-4190-2,4,6- ленти от закриване юбилейните тържества по случай 1800 
години от основаването на гр.Силистра. * /Й.Йорданоз/ ИК

■ -

I * * ‘ * » * * *

69-4190-8-Момент от зак
риване юбилейните тържест
ва пс- случай 1800 години от 
освежаването на гт>. Силист
ра •• / Й ♦ И о ода н в/ ПК

Ч



5 4 - 3

ТЪРЖЕСТВА

Т*р.ео,.а в Свлиотра послувай̂ ОО год. ОТ

ДИРЕКЦИЯ И А ФОТОГРАФИЯТА

Д Ъ РЖ АВ ЕН  ФОТОАРХИВ
Ул. Др- Игнатиев“ № 2 

Тел 7-64-91, 7-30-07основаването ,ел

6 9 -3 9 5 7 -4 ,8 ,9-^оменти от откриването на тържествата.

Г

/Йордан Йорданов/ ХП

69-3957-10,11-^оменти от
тация а града.

тържествената манифес- 
/Йор.Йорданов/ ХП

69-3958-2 -П редстави тедн
група от окръга.

/Йор.Йорданов/ ХИ

69-3958-5,9,10-Чоменти от тържествената манифестация* /Лор.Лорданов/ XII



бУ-ЗУ58-11-Участници в 69-39|р-2,3-0таньо Друмев, председател на ОНС про^
манифестацията в ^илис- чита наградите на отличили се трудещи* .
тра. /И.Йорданов/ ХП /Йор.Йорданов/ ХП

6У-39Ь9-4,5-По време на тържествата в града.
/Йор.Йорданов/ ХП

69-39Ъ9-8-Концерт на хор 
"Родина"•

/Йър.Йорданов/ ХП
I

69-3959-12-Концерт на хор "Родина" с ди
ригент Васил Арнаудов.

/Йор.Йорданов/ ХП

а

<



6 4 - 3

ТЪРЖЕСТВА
Тържества в Силистра послучай 18У0 год. от

основаването на града

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

69-3955-^,3,4-Участници в тържествата преди откриването им.
/Иорд.Йорданов/ ХП

69-3955—б,7,12—Преди откриване на тържествата. /Йордан Йорданов/ ХП

69-3956-1,3,5-Моменти от о т к о и в я н р  т-откриване на тържестват /Йордан Йорданов/ XII
V



р

Ь4 - 3

69-3956-6,7,й-&оменти от откриване на тържествата в гр.Силистра.
/Йор.Йорданов/ ХП

- Д а . ■

69-3956-9-|'^омент от откри 
ване на тържествата.

/Д.Йорданов/ ХП
69-3956-10-Ан.Петров 
председ.на ОНС привет
ства участниците в 
тържествата.

69—3956—12—Момент от от 
криване на тържествата* 

/йор.Йорданов/ ХП
69-3957—1-Г.Кардашев —
първи секр.на БКП в Си
листра открива тържест
вата. /Й.Йорданов/ ХД

<

69-3956-11-Комент от от
криване на тържествата, 

/йор.Йорданов/ ХП

4 Кт
4  * 1 (

II 4

2 V/
ь9-39Ь7-3-Момент от откри
ване на тържествата.

/йор.Йорданов/ ХП



ЧЕСТВУВАНЙЯ
алб. 5 4 - 3

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

••

Другарска среща на партизани и ятаци от хасковския 
69-3596-1,2-Партйзани от отряда.

партизански отряд "Ас.Златаров" 
69-3596-3-Митко Иванов, 
политзатворник, произнася 
слово за 9 септември.

/Ел.Селиктар/ ИК

и

б9-359?-4ПБ кплпн-ТС °Т хаск°®с^ия отряд "Асен Златаров" в базата им на вр
кактс^преди ^ и н и  от;*лГ~*'ПарТИЗаНИ °Т 69-3597-9-ПартизаннтеДИНИ- отряда разказват спо- на връх »Аида"

/Ел.Селиктар/ ИК

Аи

69-3596-7-Секретарят на Среща на партизаните от хасковския отряд "Асен 
ОК на БКП, Хасково - Г. Златаров" в базата им на връх "Аида"
Корсанов чете юбилейния 69-3597-1,2-В походна колона, както преди 25 години .
даклад пред участниците /Ел.Селиктар/ ИК
в партизанския отряд - 
"Ас.Златаров"/Бл.Селиктар/

И



алб. 5 4 - 3

69-3598-4.7,8-Партизани от отряда "Асен Златаров" разказват спомени пред
микрофона и камерата на Студията за документални и хроникални филми.

* /Ел.Селиктар/ ИК

, I V //
69-3593-11-Партизани от 
отряда "Ас.Златаров" раз
казват спомени пред ми
крофона на Студията за 
игрални филми. у 
/Ел.Селиктар/ ИК



( , с с /*? ' ■:*. // !

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

Ч Е С Т В У В А Н И Я
Чествуване 100 години от основаването на БАН

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  Л: 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

69-3732-10,11-Поднасяне на 
Юбилейната сесия.

69-3733-Поднасяне на приветствия послучай Юбилейнат
2-Певел Матев - пред-»- 
седател на Комитета по 
култ. и изкуство.

3-'Аван Панев - първи 
секр, на ЦК на ДКМС.

а сесия. /Огн.Юскеселкев/ ХП 
4-Акад.Христо Даскалов.

5-4га^ПяртягпйНЧс^  л^ИБе̂ с' вия послучай Юбилейната сесия. /Сгн.Юскеселиев/ X 
' кад.Панталей оарее. 6--кад.Кирил Братанов. ?-Георги Джагаров - предсе-

дател на Съюза на бълг.писат
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69-3734-8-Др.Т.Живков,при
ветства Юбилейната сесия. 

/Огн.Юскеселиев/ ХП
69-3735-2,3-Акад.Келдиш - председател академия гто ..... ~* — . на Съветската. • •

на науките поднася приветствията си.
/Огн.Юскеселиев/ ХП

и

у 0

ьу-3735-7,8-Част от присъстващите на Юбилейната
сесия. /Огн.Юскеселиев/ ХП 69-3737-3-Акад.Тодор Павлов

по време на сесията.
/Огн.Юскеселиев/ ХП

69-3737-5-Др.Тодор Жив
ков в разговор с акад. Келдиш.

/Огн.Юскеселиев/ХП

69-3737-9—Др. Т.’>живков вразговор с гости на 
юбилейната сесия.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

69-3737-10-Др.Т.Живков в 
разговор с Георги Дкагаров - 
председател на Съюза на бълг. 
писатели. /Огн.Юскеселиев/ ХП



Ч Е С Т В У В А Н И Я

Чествуване 100 години от основаването на БАН

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  Л* 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

от

( 1 /* *)6

69-3733-2-Президиумът на 
Юбилейната сесия.

/Огн.Юскеселиев/ ХП
69-3738-11-Акад.Ангел 
Балерски благодари на 
др.Т.Живков за привет
ствията. /0.Юскеселиев/

69-3738-12-Акад.Т.Павлов връчЕа 
ордена "Г.Димитров" на акад. 
Ангел Балевски.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

С9 3841-1,4,5-Юбилейна сесия, послучай 100 години от основаването на БАН.
/Огн.Юскеселиев/ ХП

69-3737-12-Др.Т.Живков -
председ. на МС в разго
вор с грети на Юбилей
ната сесия.

/огн.Юскеселиев/ХП

□П.АРСКА АКАДЬ I ; -А НАУКИТЕ

69-3739-1,4-Др.Тодор Живков поднася приветствия 
името на Партията и Правителството.

/Огн.Юскеселиев/ ХП



54 - 3

69-3736-Тържествена Юбилейна сесия послучай 100

2-Мирон Николеску от 
Румънската академия на 
науките.

5-Присъстващи на тър
жеството.

години от основаването на БАН.
/Огн.Юскеселиев 

8-Акад.Жан Рош - представител 
на Сорбоната.
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Ч Е С Т В У В А Н И Я

Чествуване 100 години от основаването на БАН

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

Д Ъ РЖ АВ ЕН  Ф ОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-М-91, 7-30-07

Г,.?_

69-3728-9,10-Др.Аодор Живков в разговор с ръко 
зодството на БАН. ’ /Огн.Юскеселиев/ ХП

Я • *

69-3728-12-Акад.Келдиш и
акад.Тодор Павлов по вре '.е
на разгозор. /Огн.Юскеселиев/ XII

69-3730-6,9,12-Акад.Ангел Балезски чете своя доклад. /Огк.Юскеселиев/ ХП

59-3731
сесия, '5,ь Час? ,от пР*зидиума на юбилейната

/ Огн.Юскеселиев/ ХП

\У

69-3731-11 
тзащите на 
чествуване

•Част от приеъс 
тържественото
/Огн.Юокесели

ХП
ев



69-3°31-12-Част от Пре
зидиума на юбилейната 
сесия.
/Огн.Юскеселиев/ ХП

69-3732-4,5,6-Поднасяне

69-3732-1,З-Поздравления от чуждестранни гости 
послучай Юбилейната сесия.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

на приветствия послучай ХП

69-3732-7,8,9-Поднасяне на лхщветст ия послучай Юбилейната сесия.
/Огн.Юскеселиев/ ХП



юбилейна сесия посдучай 25 години от 9.IX.44 г.

6 9 - . У Ш

^9-3432—11—Част от при
състващите на сесията. 

/О.Юскеседиев/ ХП

69-3431-9-др.Тодор Жив
ков чете отчетния доклад 
пред сесията.

/о.-искеселиев/ ХП

69-3432-5,8-Част ох присъстващите на сесията.шите на сесията. 
/О.Юскеселиев/ ХП

—

■______

69-3433-?,8-Част от президиума на сесията - др.х 
*ивк°в чете отчетния доклад. /О.Юскеселиев/ ХП

одор

69-3432-3,4-Част от присъстващите на сесията.
/О.Юскеселиев/ ХП

V’ I

69-3432-6-Тодор Живков чете 
отчетния доклад пред сесията.

/О.Юскеселиев/ ХП



1 9 4 4
1969

69-3434-2,4-Президиумът на Юбилейната сесия.
/Огн.оскеселиев/ ХП

69-3434-6-Част от присъства
щите на сесията.

/О.Юскеселиев/ ХП

4

69-3434-Час 
7-Т.ь анчева 
соц.труд /в

от присъствуващите на сесията.
- герой на 
центъра/.

10-Ген. ;олковник Вл. 
Стойчев, Г.Кадпсаков и 
Г.Еосолов.

/Огнян Юскеселиев/ ХП
11-Част от присъстващите.

V

69—3434—12—Хр.Йорданов - 
п:..едсед.на Окр.ръковод
ство на БЗНС з Газгоад. 

/О.Кскеселиев/* ХП

69-3435-б-Првф.И.Псповчл.на По на ПК на БКП
и акад.Кръстанов. 
/О.^скеселиев/ ХП

69-3435-6-Ннвлов-1 секр.на 
ПЛКМС, Хв.Панев-1 секр.на ЦК 
на ДКМС и представител на
гран.войски на о-в

еЗ‘елиев/ 0 . *
аманский 
ХП



69-3436 
говор с

Трайков - председихед па о уаи-
1ерник - мин.председател на Чехословакия

/О.Дскеселиев/ ХГ1

1 И Н 1

69-3436-6-11. лубадинскй, 
зеч.предо*» д. на 0 в 
разговор с водача на ко 
рейската делегация.

/Огн.Юскеселиев/ XII

Юбилейна сесия
'с т в у в а а и я

послучаЙ 25 години от 9.IX.1944 
на Народното събрание

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Г. - Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

69-3435-12-Ник.Органов,
дв.Михайлов и Д.Дичев з 
дружески разговор.

/Огн. ^скеселиев/ ХН

69-3435-11-Арм. ген. Ив..'Ми
хайлов и Ник.Органов з дружес 
кк разговор'.

/Огн.Юске’селиев/ ХП

с9-3435-9-Пазлов-1секр. на 69-3435-10-Арм.ген.Д. 
ВУЛС1С,Кв.Панев-1 секр. на Джуров -м-р на отбра- 
ЦК на ДК. С и представител ната, ген.полк.а .Се
на о-в Да анский. _ м е рдгск е в./0. Дс к‘е с еи е в/ ХГ1

69-3436-2,4-Армейският генерал Ив.Михайлов в разговор 
с Кик.Органов - член на ЦК на КПСС и зам.председател
на Комитета за българо-съветска дружба./О.Юскеселиез/ ХП



69-3436-11-Н.Подгорни 
председ.ка Президиума 
СССР произнася привет 
ствено слово.

/0.Юскеселиев/ ХП

69-3438-3-Акад.Т.Павлов и 
Т.Прахов в дружески разго 

/0 .Юскеселиев/ ХП
69-3438-1-Т.Живков-пред. 
седател на ЮС в разговор 
с Р.Коритар/зва - пред* на 
ДСПС. /Огн.Юскеселиев/,

69-3427-12-Част от при 
светващите на сесията. 

/О.-скзселиев/ ХП

69-3438-4-.'ин. на вън. ра
боти Ив.Башев и худ.Ден
ко Узунов .
/0.Юскеселиев/ ХП

69-343 6-5-Ко н т ра адмкрал 
Па.Добрев в разговор с 
кубинския гоот.

/0.Юскеселиев/ ХП

69-3428-8-Н.Лодговни пред.на 
зид.на СССРразговауяО З.юиляк ■ 

,У. . ьл Ж.нп ’:уу' /0.Юскеселиев/ ХП

пре



• V

\
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Ч Е С Т> В У В А Н И Я
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Уя. „Гр. Игнатиев“ *  2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

69-3424-2,5,7-Посрещане на правителствената делегация на ГДР, посетила страната 
ни послушай Юбилейната годишнина. /О.Юскеселйев/ ХП

69-3422-8,9-Посрещане на х1ик.Подгорни - ръководи 
тел на съветската правителствена делегация, посе 
тила страната ни послучай Юбилейната годишнина.

/О.Юскеселйев/ ХП

69-3424-1-Посредане на правит. 
делегация на ГДР,посетила стра 
ната ни поолучай Юбилейната го 
дишнина. /О.Юскеселйев/ ХП

69-3424-10-Посрецане на
делегацията на ГДР, посе
тила страната ни послучай 
Юбилейната годишнина. 

/О.Юскеселйев/ ХП

оу-оя‘СУ-3,5-Георги Трайк 
послучай 25-годишнината
нар.събрание.

открива Юбилейната сесия 
9.IX.1944 г. _ нз 
/Огн.Юскеселиев/ XII



л  т  ■*- .
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Юбилейна сесия на Народното събрание по случай 25 години от 9.IX.1944 г.

69-3429-7-Част' от почетния 
президиум па търяс.Юбилей
на сесия послучай 25 год. 
от 9.IX.44 г./О.Юскеселиев/

69-3430-Тържествена Юбилейна сесия послучай 25 год.
от 9.IX.44 г.
1-Част от присъстващите 

на сесията.

/Огн.Юскеселиев/ ХП 
2-Др.Тодор Живков чете док

лада си.

69-3430-3,8-Др.'ходор Живков чете доклад на тър
жествената Юбилейна сесия посдучай 25 години от . 
9.IX.1944 г. /0.Юскеселиев/ ХП

69-3431-1-Част от присъства
щите на Юбилейната сесия послу— 
чай 25 год. от 9.IX.1944 г.

/0.Юскеселиев/ ХП

6у-3431-Тър;кествена Юбилейна сесия послучай 25 год
4-др.Т.Живков чете от- 6-Пенчо Кубадински по 

четен доклад. време на сесията.

кни от 9.IX.1944 г./0.Юскеселиев/ хп
Костадин Гяуров по време
на сесията. „



69-3439-1-д-р Осман газим 
Хашим от Република Судан. 

/О.Юскеселиев/ XII
- Председател 

мин.председ. н 
/О.Юскесел

69-3438-9,11-Г.Трайков 
разговор с О.Черник -

69-3439-5-дим.Карамуков - 
председ. на ОНС в Пловдив и 
член на ПП на БЗНС.

/Огн.Юсхеселиев/ ХП

69-3439-4-0лдржих Чер 
нкк - председ. на МС 
Чехословакия.

/О.Юскеселиез/ ХП

69-3439-2-Антал Апро - 
чл. на ПЬ на Унгарската 
ком.партия.

/О.Юскеселиев/ ХП

Лодгорни и 
'■-т. Тодоров след завър
шване на сесията,

/О.Юскеселиев/' ХП

69-3439-8-0лдржих Пер
ник след завършване на 
сесията.

/о.;Сскеселиев/ ХП

ка П,
Ь^НС след завършване на 
сесията. /0..скесеяиев

>11

Ч Е С Т  Б У Б А  П И Я
Юбилейна сесия поолучай 25 години от 9

на народното събрание

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

IX.1944 г. _ Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 
Тел. 7-64-91, 7-.Т0-07

* ̂



69-5439-12-Пред гроба на 
Засил Доларов.

/О.Юскеселиев/ ХП

59-3440-7-Тодор живков, Георги 
Трайков и Ник.Подгорни по време 
на сесията.

/О.Юскеселиев/ ХП

V
59-3440-4,6-Кико.тай Подгорнк - председател на 
Президиума на СССР приветства участниците в се
сията. /О.Юскеселиев/ ХП

6^-о440-8-Д-р Камал Рамзел 
.т^яи от Ара Сек: •- соц. съюз .

/О.Юскеселиев/ ХП

оу-0440-9-Херман Катери- чл. на ПБ на ГДР.
/0. скеселиев/ ХП

69—3440—11—Индир Кумар 
Гджрал представител от 
Индия. /О.Юскеселиев/ ХП

69-3440-3-Подаръка от деле
гацията на СССР.

/Огн.Юскеселиев/ ХП
твадите на сесията. 

/Огк.Юскеселиев/ ХП



/ / 4

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ЧЕСТВУВАНИЯ

Тържествено честване 25 години от 9.IX.1944 г
с.Бухово - Софийско

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-М-91. 7-38-07в

69-3485-3,6,8-Литературна програма /В.Иванова/ ИК

69-3486-6,9-Литературна програш /В.Иванова/ ИК

9

69-3471-8-Възпроизвеждане 
влизането на партизанска
та бригада "Чавдар” в селото, 
/в.Иванов^/ ИК

69
на п а п т ^ я ^ ? ЪЗП? ° Извеждане вРъчването на знамето партизанската бригада "Чавдар" в селото.

/В.Иванова/ ИК



алб. 64 - 3 //У'//  г  ^

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ЧЕСТВУВАНИЯ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Тържествено честване 25 години от 9.IX.1944 г. в
с.Бухово - Софийско

Уя. „Гр. Игнатиев“  № 2 
Тел. 7-64-91, 7-.Ч0-07

69-3480-1,3,4-Възпроизвеждане връчване знамето на партизанска бригада "Чавдар
от ремсисти в селото. /В.Иванова/ ИК

I!

69-3480-5-Деловият прези
диум на тържеството.
/В.Иванова/ ИК

69-3480-7-Присъствуващи на 69-3480-8-Съветският
тържеството. 
/В.Иванова/ ИК

инк. Пригожин.
' ИК

гост

69-3480-12-др.ХристоГигов - секретар на 
минния комитет на БКГЧете доклад./-В.Иванова/ ИК

69-3481-1-Симеон Маринов 
н-к управление "Редки ме
тали" изнася доклад.
/В.Иванова/ ИК

69-3481-11-Кръстю Божков 
- председател на ЦК на 
Профсъюза на миньорите 
връчва знамето.
/В.Иванова/ ИК

1



алб .  54 3

*

69-3482-6-Награждаване пър- 69-3482-11-Иван Пунчев - 
венците в съревнованието. секретар на минния коми- 
/В.Иванова/ ИК тет на Комсомола рапор

тува.' /В.Иванова/ ИК

69-3482-12-Калчев - секре
тар на ОК на Комсомола 
връчва преходното знаме. 1
/В.Иванова/ ИК

69-3483-3-инж.Прототипов, 
съветски специалист от 
у-ние "Редки метали".
/В.Иванова/ ИК

69-3483-4-Гости от СССР. 
/В.Иванова/ ИК

69-3483-8-Съветски гости 
и др.Симеон Маринов 
/в.Иванова/ ИК

69-3484-5,8-Част от програмата на тържеството.
/в.Иванова/ ИК



ЧЕСТВУВАНИЯ ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
>л. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

69-3441-3-Соно:..ин Л/всан - 
представите.: от онголия - 
на Юбилейната сесия на НС' V. 
по случай 25.год.от 9.IX. 
1944 . г. . и/ 
/Огн.Юскесилиев/ ИК

69-3444-Представители от чукбина на Юбилейната сесиядини от 9.IX.1944 г. . .
9-?!ейчеслаз \Мочар от 
Полпа.

11-аосиф Банк от румън
ската ком.партия.

88 ДС по случай 2р го-
/Огн.Юскеселиев/ ХП (~
12-Хайдити У./рат от Сирийсата 

арабска република.

69-3440-12-Гости на Юби- 69—3441-2-Алдо Сантамария 
лепната сесия на Народи©--представител от Куба, гост 
то събрание з чест 25 го- на юбилейната сесия на НС 
дини от 9. IX. 1944 г. п° случай.25 год. от 9". IX.
/Огн.Юскеселкев/ХП -^44. ' у/Огн.Юскеселиев/ ИК

69-3?2б-Тържестввно честване' 100 години от създа
6 «кп, ането на ЬАН. /Огн.Декеселиев/ ХП
д о к л а д "  7- Часг 01 президиума■л0кла'4* на събранието.

69-3727-5-Поднас.чне ка при
ветствия, послучай 100 години 
от основаването на БАН.

/Огн.Юскеселиев/ ХП



69-3727-6,8,9-Тържествена Юбилейна сесия послучай 100 години от основаването 
на БАН - поднасяне .на п-риветстзия. /Огн.Юскеселиев/ ХП

4

69-
Тържествена Юбилейна сесия послучай

на БАН.
3727-10,11-Поднасяне на приветствия.

100 години от основаването
/Огн.Юскеселиев/ ХП 

) 69-<3728-1-Др.Т.Живков в разго 
зар с гости на тържеството.

6^-3728 Тържествена Юбилейна сесия послучай 100 

’Ь академия наЛна“кйтеГДСвАаТеЛ Съветската

години от основаването на 
/ )гн.Юскеселиев/ ХП
6-л;*а,;с.-'як Ке*д.на в разговор 

с гости на -ТържесТоото.
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ЧЕСТВУВАНИЯ

69-3533-8,И-^оменти от концерта на Брянския 
народен хор в Кюстендил, послучай 25-годишнината 
от 9.IX.44 г. /Люб.Чаръкчиев/ ХП

69-3535-4-Народният руски 
хор от Брянска област на 
юбилейната 9 септемврийска 
манифестация в гр.Кюстен
дил. /Л.Чаръкчиев/ ИК

69-3535-6-Брянският руски 
народен хор на 9 септемв
рийската манифестация в 
гр.Кюстендил. 
/Л.Чаръкчиев/ ИК

69-3421-1,2-По'срещане на съветската правителствена де
легация, водена от Николай Подгорни - посетила страната 
ни послучай Юбилейната годишнина. /О.Юскеседиев/ ХП

Николай Подг;орни°-6посетила^страна?1^^и^послучай8'п #г" А;:легация» водена. сграната ни послучай Юбилейната годишнина.
у, ; 1Й Йк л • /О.Юскеселиев/ ХП

от



69-3421-Посещение на съветска правителствена делегация, водена от Н.Подгорни 
посетила стланата ни послучай Юбилейната годишнина. / О.Юскеселиев/ ХП 
6-Подгорни,Т.Цолов,Пенчо 7-Подгорни и членове на 8-Г.Трайков, Т.Живков и 
Кубадински, Ст.Тодоров. ПБ на ЦК на БКП. К. '.одгорни.

V

1 и ) 4 И .-* 3 / - /

0  н щ
В И

69-3421-9,11-Николай Подгорни, Тодор Живков и Геор
ги Трайков, правят преглед на почетната рота.

/О.Юскеселиев/ ХП

69-3422-1-Н.Подгорни прави 
преглед на почетната рота. 

/О.Юскеселиев/ ХП

>6,7-Посрецане 
т./.ъ..--ч^горни - посетила на съветска 

страната ни
правителствена делегация, водена 
послучай Юбилейната годишнина.

/О.Юскеселиев/ ХП
от



ЧЕОТВУВАНИЯ

алб. 5 4 - 3
' У(/

„ | ЩЩШ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Уя. „Гр. Игнатиев“  Л? 2 / /

Тел. 7-64-91, 7-30-07

69-3585-2,3,5-0ткриване паметника на Иван Козарев в с.Добринище, Благоев
градски окръг. /Ел.Селиктар/ ИК

4 I
л \ с/̂

69-3587-1,3,5-0ткриване паметника
градски*окръг. на Иван Козарев в с.Добрините, ьлагоьмз-в с.дооринище, 

/Ел.Селиктар/ ИК

*

А

69-3588-1,2,3-Откриване паметника на Иван Козарев градски окръг.

'

*
в с.Добринище, Благоев- 
/Ел.Селиктар/ ИК

• \ *
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69-3588-4,7,8-0ткриване паметника на Иван Козарев
градски окръг. в с.Добрините, 

/Ел.,Селиктар/ ИК

69-3588-11,12-0ткриване паметника на Иван Козарев 69-3591-5-Димитър Милушев 
в с.Добринище, Благоевградски окръг. -председател на ОФ в с.До-

/Ел.Селиктар/ ИК бринище, Благоевградски
окръг открива митинга за 
Юбилейната '25-годишнина. 
/Ел.Селиктар/ ИК *

поздравява **и^К^ЪСТЮ Стойчев> председател на ЦК на БКП 
Ръг ш  тържеството* °Т С'Добриншце’ Благоевградски ок-
9.1Х.1944 г! °ТО Л0 сл^чай юбилейната 25 годишнина о/Ел.Селиктар/ да

'5 И



69-3327-3,5,6-Лочетният президиум по време на срещата

^9-3328-2-тленове на ПБ 
по време на срещата. 

/Кр.Ареов/' ХП
С..<-3328-3-Р.лоритарозаобявява героите ка соц 
Т1УД. /Кр.Ареов/ ХП

/Кр.Ареов/ ХП

69-3323-4-Манол Манов, миньор от гр.Перник.
/Кр.Ареов/ ХП

ЧЕСТВУВАНИЯ
Среща на първенците от промишлеността, транспорта 
и търговията в чест? на 25 год. от 9. IX.44 г. в Пловдив

69-3326-10-Президиумът 69-3327-1-1'.!. Стефанов от 
по време на тържеството, хим.заводи з Костинброд. 

/Кр.Ареов/ ХП /Кр.Ареов/ ХП .
69-3327-2-Част от присъс 
тващите на срещата. 

/Кр.Ареов/ ХП



&

69-2 528—6.7.9—Моменти от тържествения концерт по време на срешата.
’ /Кр.Арсов/ ХП

69-3329-3,4,10-^оменти от
/Кр.Арсов/ ХП

1 о^-3.530-2-“‘омент от д] 
гарската среща на пъг 
ците в гр.Пловдив. 

/Кр.Арсов/ ХП

/

✓
---------



/ . А
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 
Тел. 7-64-91, 7-36-07

69-3289-12-Ген.Крум Ра- доной кзнаея ̂ доклад.
/Ел.Селиктар/ ИК

69-3290-3-По време на 
събора.
/2л.Селиктар/ ИК

69-3290-4-Група партиза
ни от Рило-Пиринския пар
тизански отряд.
/Ел.Селиктар/ ЙК

69-3290-6,8,10-Изпълнения на колективите за художествена самодейност от Бла
гоевград и Кюстендил по време на събора. /Ел.Селиктар/ ИК

V

о9-3290-11-Изпълнение на
колективите за худ.само
дейност от Благоевград и 
Кюстендил.
/Ел.Селиктар/ а ц

%

У

%
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69-3265-2,6-йзпълнение на ансамбъла при Профсъюзния дом 
на културата — Благоевград. /Й#Йорданов/ ИК

69-3265-8-Изпълнение на 
ансамбъла при Профсъюз
ния дом на културата - 
Благоевград.

69-3265-9-Ивлълнение на 
ансамбъла при..Профсъюзния 
дом на културата град 
Кюстендил.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3265-10-Изпълнение 
на ансамбъла при профсъюз 
ния дом на културата гр.
Кюстендил.
/Й.Йорданов/ ИК

69- 3265-11-Изпълнение на ансамбъла 
при Профсъюзния дом на културата - 
гр.Кюстендил. /Й.Йорданов/ ИК



алб. 5 4 - 3

И*
1

I Л

Събор-митинг по случай чесмане 25 години от 
в местността "Жабокрек" и по река Рилска. 
69-3288-4,5-Ген.Крум Радонов изнася доклад

акцията на Рило-Пиринския парт.отряд
/Ел.Селиктар/ ИК 
69-3288-6-Партийният секре
тар на с.Рила произнася 
кратко слово.

Събор-митинг по случай честване 25 г. от акцията на Рило-Пиринския партизански 
отряд з местността "Жабокрек" и по р.Рилска. /Ел.Селиктар/ ИК
69-3288-2-Ст.Станоев,се
кретар на ОК на БКП гр. 
Кюстендил и баба П.Дер
менджиева. майка-героиня.

I I

69-3288-10-Група парти
зани от отряда

69-3288-12-Интервю с баба 
П.Дерменджиева и баба Л* 
Телеграфчийска.

* . -

Събор-митинг по случай честване 25 г. от акцията на Рило-Пиринския партизан-
Б местността "Жабокрек" и по р.Рилска. /Ел.Селиктар/ ИК

ЬУ— ̂ 8.^—3—Ген.Крум Радо- 69-3289-9-10-Ген.Крум Радонов произнася кратък док нов изнася доклад. лад.

-*.*■ Ш



алб.

ЧЕСТБУВАНЕ НА 25 ГОД. ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО 
НА ПАРТИЗАНСКА АКЦИЯ В МЕСТНОСТТА

» ЖАБОКРЕК "

69-3260-3-Момент от 
събора във връзка с 
честването.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3262-2-Момент от съ
бора .
/Й.Йорданов/ ИК

69-3260-1-Паметникът на 
Никола Калъпчиев,загинал 
при акцията.
/Й.Йорданов/ ИК

»

69-3263-4-ген.майор Фи
лип Пчелински в разго
вор със свои другари 
преди откриването на 
събора. /Й.йорданов/ИК

69-3263 -9-Пионери под
насят цветя на официалните гости на митинга.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3263-7-Част от при
състващите на събора. 
/Й.Йорданов/ ИК

г->9-5263-10-Пионери подна- 
гостЙ?6ТЯ На °ФиЦи&лните
/*.Йорданов/ ИК

В
69-3263-8-Стою Станоев. 
първи се̂ .пе-тал на ОК 
на БКП *-гр.Кюстендил.
открива митинга.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3263-11-ген.Крум ?а-
"окл1д?Р°ИЗНасЯ кРатък 

•Йорданов/ ИК%

%
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69-3264-2-ген.полк.Слав
чо Трънски - зам.м-р на 
Народната отбрана в раз- 
говор с присъстващи на 
събора-.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3264-3-Присъстващи на 
тържеството.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3264-4,5-ген.полк.Славчо Трънски - зам.м-р на 69-3264-8-Съпругата на
Народната отбрана в разговор с присъстващи на Станке Димитров-Марек в
митинга-събор. /Й.Йорданов/ ИК разговор с ген.полковник

Славчо Трънски.
/Й.Йорданов/ ИК

69-3264-9-Съпругата на
Станке Димитров-Марек - 
Регина Кашер Димитрова 
в разговор с ген.полк. 
Славчо Трънски.
/Й.Йорданов/ ИК

39-3264-11-Танцовият състав 
зри Профсъюзния дом на Пул

та е п-руВлагоевград. 
останов/



п ъ р в е н ц и
В Ю Б И Л Е Й Н О Т ОСЪРЕВНОВАНИЕ ~ ГР* СОфИЯ-

6 Н 1 4 М А Н Г , *КОЛОНА |

• 6846-

69-3322-Среща на първенците от
на 25-годишнината от 9 

1-0рденоносщи от ЖП за- 2,3 
зод "Г.Димитров"-София.

промишлеността, транспорта и търговията в чест
IX.1944 г. /Кр.Арсов/ ХП
•Челната колона за средата в гр.Пловдив.

I (• •}

• 5 4 - 3

ЧЕСТВУВАНИЯ

69-3322-4,5,6-Среща на първенците от промишленостт , тоанспорта и търговията 
на 25-годишнината от 9.IX.1944 г. състояла се в гр.Пловдив. /йр.Ароов/ ХП

в чест

69-3322-7,Ю-Среща на първенците от промишлена
н ^ а т Г ^ Т Н  в* чест наР25-?од"«!нлната от 9.IX.44 г., състояла се в Пловдив.

/Кр.Арсов/ ХП

69-3323-1-Първенците в промишле
ността и търговията на път за 
Пловдив в чест на 25 год. от 
9.IX.44 г. /Кр.Арсов/ ХП



69-3323-Среща на първенците от промишлеността, търговията и транспорта, състояла 
се в го.Пловдив в чест на 25-годишнината от 9.IX.44 г. /Кр.Арсов/ ХП 
4-Част от присъствуващи- 5,6-Железничарят Кван Недялков - герой на социалис

те на срещата. тическия труд.

69-3323-7-М.Стойков, 
председ. на ГС на Проф
съюзите на срещата в 
Пловдив. /К.Арсов/ ХП

69-3326-Среща на първенците от промишлеността, търго
вията и транспорта в гр.Пловдив. /К.Арсов/ ХП 
1-Президиумът на срещата. 3-Р.Коритарова, председ.

на ЦСПС.

69-3326-7,8,9-Станко Тодоров - секр.на ЦК на БКП изнася доклад на срещата на 
първенците от промишлеността, транспорта и търговията в гр.Пловдив.

/Крум Арсов/ ХП



О^ЯУВА^ИЯ ГОДИШНИНИ
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59-2979-1-Реч произнася минис
търът на Културата на СССР Е. 
Фурцево. /репр./

69-2979-2-Ръководителят на бъл
гарската делегация др.Георги 
Боков, /репр./ ИК

0 /• ̂ ; 1-4

69-2979-3,?я-Държавният симфоничен оркестър на СССР под ръко 
попофлото на заслужилия артист Добрин Петков.

/репр./ ИК

7
V/

69-"979-4-Посланикът на НРБ в СССР 
Ооян Гюров и авеждащия отдел "кул

*к*/на Б,К па КПСС А.Шауро. /репр./ ураИ



69-2979-5-Народните Vа СССР 69-2979-6-Председателят на съветско-
ляуреати на Ленинска награда Г.УлД- българската дружба А.Туполев и зам. 
нсза, А.Хачатурян, Е.Фурцева - минис- председателя на съвстско-българската 
тър на културата на СССР и члена на дружба Н.Органов. /репр./ ИК 
секретариата на ЦК на ЕКП Георги 
Боков. /репр./ ИК

69-29'79-7-Празник на съветско- 
българската дружба в централния 
парк за култура и отдих ПМ.Гор
ки". /репр./ ИК

69-2979-10-Събрание посветено на 
откриването на юбилейната изложба 
на книгата, открита от председа
теля ::на Комитета по печата.

/репр./ ИК

--^-2979-8,8а-Изпълнения на са?лодейни
вото за съветско-българс

—

колективи членове на общест-
ка дружба, /репр./ ИК



с(/.
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ЧЕСТВУВАНИЯ годишнини

Яни на Бългчооката култура МОСКВА

'С/- / УД

ду А.Н.Туполев, Стоян Ггаров и 
епископ Филарет Димитровски.
/р е п п. /—ИК _______ ~

акад.А.Н.Туполев. /репр./ ИК

69-2979-22-На
кореспондента
/репр./ ИК

трибуната е член
на БАН Е.Георгиев



I

69-2979-21-Плсф.С.А.Ннкитнн из
нася доклад за значението на де
лото на лурил V Методи за разви
тието на българската .социалисти
ческа култура. /рспр. / ИК

69-2979-21а-Присъстващи на чества
нето. /репр./ ИК

«У



ЧЕСТВУВАНИЯ ГОДИШНИНИ

Дни на Българската култуоа в Москва

69-2979-9,9а-Митинг на дружбата. На него говорят зам.председате
лят на обществото за съветско-българска дружба А.Попов и члена 
на българската 'делегация Мара Георгиева. /репр./ ИК

;

ч 0  У 0а' г /

* л

/

69-2979-11,11а-На митинга произнася слово др.Георги Боков.
/репр./ ИК

С  9 ' */ / ̂ &

69-2979-11б-Присъстващи на митинга
/репр./ ИК

\

4

\
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69-2979-12-Г.Боков открива из
ложбата на българската книга.
/репр./ ИК

69-2979-13-Изложбата на българ
ската книга. , /репр,/ ИК

69-2979-14-Литературната вечер ‘б9-2979-1в-Елисавета Багряна чете
посветена на българската култура свои стихове.- /репр./ ИК 
открива поета, секретар на Съюза / -
на писателите на СССР А.Сурков.

/репр./ ИК
I

69-2979-15̂ 35.' българската лкте- 
'ратура разказва писателят акад. 
1еорги Караславов. /репр./ ИК

</
69-2979-15а-Присъстващи на чест
ването. /репр./ ИК



ч>

,0/
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ^ЧЕСТВУВАНИЯ
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ 80 ГОДИНИ СОФИЙСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ " КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "

69-1789-8-Президиум1/ на 
тържественото събрание. 

/О.Юскесилиев/ ИК

69-1790-4-Деловият прези- 
диуи.

/О.Юскесилиев/ ИК
'69-1790-8-Др.Иван П^ев
връчва знамето с лика на 
Лиляна Димитрова на секре- 
тара на ВУЗ-ият комитет.

/ 0 . Юс к е силие§/ -ИК

69-1790-1О-Поезиднум^ на 
тържеството.

/О.Юскесилиев/ ИК
69-1790-12-Секоетаоят на 
ВУЗ-ият комите1’’ на ДКМС- 
Милан Колчев отговаря на 
приветствието на др.Ивав 
Панев. /О.Юскесилиев/ ИК

69-1791-1-Ректорът на СУ 
"К.Охридски" акад.Панталей 
Зар^в благодари за привет
ствията ./О.Юскесилиев/ ИК

V/ 7

69-1791-З-Ректорът на СУ
Кл ОхридсК^/акад#ПаНТалей
^твиятаЛ?0°ЮпРИ ?а пР^Вет- вия та •/О.Юскесилиев/ ИК

69-1792-1-Деловият прези
диум за тържественото чест
ване на 80 год. Софийски
университет./О.Юскесилиев/

/ИК

69-1792-4-проф.Стефан Ва
силев министър на народна
та просвета.

/О.Юскесилиев ИК



У* / ! V / V
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69-1792-6-Зам.председател 
на Комитета за култура и 
изкуство Димитър Петков.
' 1 /О.Юскесилиев/ ИК

69-1792-8-акад.Владимир 
Георгиев зам.председател 
на БАН.

/О.Юскесилиев/ ИК
I

Г , I

.»

69-1792-9-акад.Христо Дас- 69-1792-11-акад.Кирил Брата- 
калов - председател на нов - научно-технически съюз.
селско-стопанската акаде - /О.Юскесилиев/ ИК
мия. /О.Юскесилиев/ ИК

69-1793-3-Присъствуващите 69-1793-6-акад.Панталей Зя-на юбилейното тържество. рев - ректор на Софийският
/О.Юскесилиев/ ИК университет, чете доклада

на юбилейното тържество. 
/О.Юскесилиев/ ИК
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О Б Щ Е С Т В Е Н  ЖИВОТ - ЧЕСТВУВАНИЯ ^ 7

* а

69-1704-Тържествено чествуване 20 год. отряд "Антонивановци" в гр.Батак.
/К.Арсоз/ ХП

Ученически духов оркестър. 11—ген.Н.Грънчаров, бивш 12—ген.Н.ГрънчароБ
партизанин от отряда. съпартизани.

със

т2т
щ х *Ч&:У

т » . .

69-1705-З-Ръковедители 
Пазарджишки окръг край 
Еир "Батак".

/К.Арсов/ ХП

4̂

от
язо- 69-3259-3,4-Честване-откриване паметника на 

Гроздан Ат.Николов, секретар на Областния 
комитет на БКП, обесен на 20.VIII.1942 г. 
-=._гр. Благоевград....

Митинг 
69-3259 
диума.

к тт “* ^ доввв шаметника на I роздан ят.Николов - Благоевград
‘аст от пРези~ 69-3259-6-Връчване партий- 69-3259-7-Връчване

ни^билет на В.Богданова тийния?билет на Хр
Петков.
/Й.Йорданов/ ИК

пар
ното
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4

39-3259-9,11—Откриване паметникът на Гроздан Атанасов 
Николов, секретар на Областния комитет на БКП»в гр. 
Благоевград. /Й.Йорданов/ ИК

69-3531-2-Концерт на Брян-
ския нар.хор в Кюстендил.- 
в чест на 9.IX.44 г.

/Л.Чаръкчиев/ ХП

69- 3531-5,6,7-йоменти от 
25-годишкината от 9.IX.44

гХ_)-3532—8—Момент от кон
церта на Брянския народен 
хор в Кюстендил.

/Яюб.Чаръкчиев/ ХП

концерта на орянокия 
г.

гароден хор в Кюстендил, послучай 
'Люб. Чаръкчиев/ ХП

69-3533-3,6-‘“оменти от концерта на Брянския народен 
хор в Кюстендил, послучай 25-годишнината от 9.IX.44 г.

/Люб.Чаръкчиев/ ХП



/> А (I к У л*я ' и.т ̂ \ {
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ЧЕДТВУВАНИЯ
Ф /

Тържествено чествуване 20 год. от отряд 
"Антонивановци" гр.Батак - Пазарджишки окръг

69-1702-2-Изпълнение на 
хор от гр.Батак.

/К.Арсов/ ХП
69-1702-6-Част от присъс
тващите на тържеството. 

/К.Арсов/ ХП
69-1702-8-Д.Проданов - 
секр. на ГК на БКП в Батак 

/К.Арсов/ ХП

69-1702-10-Ив.Стайков -
председател на ГНС в Батак. 

/К.Арсов/ ХП
69-1702-11-Част от офици
алните лица присъстващи 
на тържеството.

/К.Арсов/ ХП

69-1702-12-0фициални ли
ца присъстващи на тър
жеството. /К.Арсов/ ХП

I)

69- -1 703-1,2-Отарй
то.

!

ветерани,присъстващи на тържес'
/К.Арсов/ ХП



69-1703—5-Ангел Станков 
ветеран.

/К.Арсов/ ХП
69-1703-6-Г.Агафонов - 
от посолството на СССР. 

/К.Арсов/ ХП
69-1703-8-Г.Гърков - секр. 
на Комсомола в гр.Батак. 

/К.Арсов/.ХП

П ̂ *

-

69-1703-10,11,3Р-Част от присъстващите на тържеството. /К.Арсов/ ХП

69-1704-1,2-Поднасяне на венци в историческата черк
в Батак. /К.Арсов/ ХП

69-1704-7-Излизане от 
черквата след поднасяне 
на венците.

/К.Арсов/ ХП

4* I
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1 ЧЕСТВУВАНИЯ

69-1780-Народна библиотека "Кирил, и Методи". Тъожествено събрание по случай
90 години от основаването. ' _ т, ^ н1 Част от поисъствуващите; 2—Официалните лица;5—Костадикка Калаидясиева — 
х ь директор на библиотеката

/Крум Арсов/ ИК

69-1780-Народна библиотека "кирил и Методи. Тържествено събрание по случай
90 години от основаването.
6- Част от присъстауващите; 8-Акад.проф.д-р К.Братанов; 9—Чобялин - зам.дир :-.то"

/Крум Арсов/ ИК

69-1780-Народна библиотека "Кирил и Методи". Тържествено събрание по случай 90години от основаването. ь у чам
10-проф.йхн* Георгиев; 11-Писателят 0.Василев; 12-Поднаояне на приветст я

#

/Крум Арссв/ ИК
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ЧЯСТВУВАНИЯ

69-847-Тържествено честване на 25 годишнината от
град

2-Част от митинга. З-Трибуната с официал-
епичните боеве на Антонивановци

/П.Атанасова/ ХП 
6-Г.Угринов - Антонивановец, I 
на БКП в Пловдив.

секр

69-847-Тържествено честване на 25 годишнината от епичните боеве на Антонивановци - 
град Батак. /п.Атанасова/ ХП

7-Вдноминутно мълчание в 8,10-Трибуната с официалните лица. 
чест на загиналите.

69ц- 8481ваР^ вг Ввв °ГрЧаеГ1аа ^ к Г а 25 Г°Д—  о

н / ™ 1 КБ1;ак?ДОвДа1

—4
I

епичните боеве на Антон- 
/П.Атанасова/ ХП 
7-Поднасяне на венци в 

старата баташка черква.



69-848-Честване 25 годишнината от епичните боеве 
на Антонивановци - гр.Батак. /П.Атанасова/ ХП
8-Присъстващи на търхсе- 10-Ятаци и партизани от 
ството партизани от от- отряда "Антон Иванов", 
ряда "А.Иванов".
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Битово—фолклорна вечер по случай 60 г. от 
учредяването на туриотическото дружество в Трявна

I

69-116-11,12-Моменти от битово-фолклорната вечер 69-117-2-Момент от битово- 
уредена в хижата на БТС в Трявна. фолклорната вечер.

/Т.Симеонов/ ХП /Т.Симеонов/ ХП
*  #  .3

69-117-3,6,9-Моменти о1
в Трявна. битово-фолклорната вечер уредена в хижата на БТС

/Т.Симеонов/ ХП
»

У

69-118-1—Момент от битово—фолклорната
вечер.

/Т.Симеонов/ ХП
I



69-118-2'-, 3,11-Моменти от битово-фолклорната вечер уредена в хижата на БТС
в Трявна. /Т.Симеонов/ ХП

69-119-4,8-Моменти от битово-фолклорната вечер.
/Т.Симеонов/ ХП

I

\

%

г

#
/

»

ч

%



I ЛЛьЛ Г

ЧЕСТВУВАНИЯ

Битово-фолклорна вечер по случай 60 г« от 
учредяването на туристичесвото дружество в Трявна

69-112-3,4,9-Моиенти от битово-фолклорната вечер уредена в хижата на БТС в Трявна
/Т.Симеонов/ ХП

69-112-10-Момент от битово- 
фолклорната вечер.

/Т.Симеонов/ ХП
69-113-4,6-Моменти от битово-фолклорната 
уредена в хижата на БТС в Трявна.

/Т.Симеонов/ ХП
вечер

69—113—8-Момент от битово-фолклорната
вечер.

/Т.Симеонов/ ХП

4

V
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69-114-5,7-&оменти от $итово-фолклорната вечер 69-715-3-^омент от битово- 
уредена от тревненските туристи. фолклорната вечер.

/Т.Симеонов/ ХП /Т.Симеонов/ ХП

69-115-5,6,8-Един от малкото останали оригинални накити "сукай” - който се 
поставя на главата на младоженката.

/Т.Симеонов/ ХП

69-115-10-Момент от би
тово-фолклорната вечер.

/Т.Симеонов/ ХП
69-116-2,4-Моменти от битово-фолклорната вечер

в хижата на БТС в града.
/Т.Симеонов/ ХП

♦ >*
уредена



ЧЕСТВУВАНИЯ
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69-269- Честване 90 год. от създаване на 1-ва софийска гимназия. /О.Юскеселиев/ ХП 
1-А.Николов, директор на 2-Част от присъстващите 5-Деловият президиум, 
гимназията. бивши ученици.

69-269-Честване 90 г. от създаване на 1-ва софий
ска гимназия. /О.Юскеселиев/ ХП 

6—Б.Божинков, бивш ди— 7—Част от деловия пре—
ректор на гимназията. зидиум.

1^39 .оствуване 20 години от основаване на ТК;
9,10-Най-старите копанството. оператори, основатели на сто-

69-319-1-Разградският симфони
чен оркестър и хор "Железни 
струни" по време на концерт в 
чест на 90 г. от освобождението 
на Разград от турски иго.

/Н.Йорданов/ ХП

в с.Де ОМоНЦИу Ловешки окръг.
/Л.Чаръкчиев/ ХП 

12-Г1редседателят на стопанс 
■ • /:ванов •
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Чествуване 20 години от
69-1340-4-Секретарят на 
ОК на БКП В.Василев.

основаването кя с.Дерманци, Ловешки^окръг.
/Л.Чаръкчиев/ ХЛ 

69-1340-10-Пеко Таков при- 69-1341-1-Президиупът при 
ветства кооператорите. търхс. честване на стопан

ството.

17V'хване 20 год.от основаване на ТКЗС в с.Дег*манци, 
69-1341-3-Част от присъс- 6-9-1341-4-Подарък за П. 
тващите на събранието. Таков, м-р на вътрешната

търговия.
<4

0'вешко. /Л.^аръкчиев / ХП 
69-1341-5-Пеко Таков сред 
кооператорите.


