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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

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

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

72-6090-5,6-ттествуване годишнината на Българското 
астронаетическо дружество. /Д.Рогев/ИК

73-721-4-Момент от чествува
нето н» 6 години от създава
нето на театър "Сълза и смях"

/К.Арсов/МК 1

73-721-5,6,8-Моменти от 
"Сълза и смях".

чествуването на шест години от саздаването на театър
/К.Арсов/МК

73-721-11-Момент от чествуването на шест го
дини от създаването на театър "Сълза и смях".

/К.Арсов/МК
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73-722-3,4,5-Моменти от чествуването на шест години от създаването на театър 
"Сълза и смях". /К.Арсов/МК

/И*ГИ и МАГЬОСНИКЪТ

73
от

722-6,11-Моменти от чествуването на шест години 
създаването на театър "Сълза и смях".

/К.Арсов/МК
73-162Ь-1-Артистн от .«нтрал- 
ния куклен театър на юСилеййата 
вечер по случай со-год*шнината 
на Централния куклен театър. 
_________ _____ /К.Арсог/МК

У/'

"3-1626-2-Част от присъстяу- 
ващите на юбилейната вечер' 
по случай 25-годишнината на 
Централния куклен театър.

/К.Арсов/МК

73-1626-3,5-Артистн 
юбилейната вечер по 
иия куклен театър.

от Централния куклен театър на 
случай 25-годишиината на 1Тв1 трал

/К. Арсов/Щ

е



Алб. 54-3

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т  
ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. нГр. Игнатиев'4 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

д
А

■*

4
/Г

Сонцерт на Средното музикално училище-София по случай 25-годишнината му
*2-756-1,5-Композитори и преподаватели от учили- 72-756-7-Директорът на у-щето’ ~ --- Тр.Миланов представя на уче-:ето преди концерта

7-9

Концерт на Средното музикално у-ще-София по случай 25-годишнината му и XII кон
грес на ДКМС. /В.Иванова/ МК
72-758-Г.Стаменова изпъл- 72-758-3-Вл.Лазов изпъл- 72-758-5-П.Доковска изпъл

нява творби от П.Хаджиев. нява творби от П.Влади- нява творби от Л.Пипков.
геров.

72-758-7-Аксамбъл от ударни инструменти изпълняза 
творби от Д.Тъпков на концерта на Средното музикално 
училище-София по случай 25-годишкиката му и XII кон
грес на ДКМС. /В.Иванова/ МК
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72-788-2,5-Камерният оркестър на Средно музикално у-ще- 
София по време на изпълнение на концерт по случай 25г. 

ллилвзяянр ря V—пето и XXI конгрес на ДК^.С./В. Иванов

73-435-8,9-Момекти от чествуването на 1С години от създа
ването на Научен институт по външна търговия./Д.Рогев/КК

7.^-435-10,12-Моменти от чествуЕането на 10 години от 
създаването на Научен институт по външна търговия.

/Д.Рогев/МК



Алб. 54-3
V

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТЗГБАНЗ 50 ГОДИНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ 11 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ1»

72-5380-1,З-Присъствуващите в залата./Е.Богоев/1ик 72—5380—9—Част от президиума 
с др.Т.Живков./Е.Богоев/МК

72-5380-10-Проф.Куньо Стое 
ген.секр.на БАН,говори на 
тържеството. /Е.Богоев/МК

в, 2-5380—13-Част от пре-! 72-5381-1-Част от прези- 
зидиума на тържеството.! диума. /Е.Богоев/МК

/Е.Богоев/КК

?2-5381-2-Присъетвуващите в залата.
/Е.Богоев/МК



ЕКЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОДИНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

М 1 Ш Ш Ш  . ' • Алб. 5 4 -3

72-5381-4,10-Част от президиума в залата. 72—5381-11-Част от присъству-
* /Е.Богоев/МК ващите в залата./Е.Богоев/^Ж

I

7 2-5381-13-Студенти от Сел- 72-5382-1-Част от при- /72-5382-6-Др. Т.Живков при- 
скостопанския институт в съствуваците в залата./ветствува присъствуващите. 
залата. /Е.Богоев/МК • /Е.Богоев/МК « /Е.Богоев/ГЖ

7^-5382-9,11-Др-.т .Живков награждава академията с орден 
"Георги Димитров"-! степен. /Е.Богоев/КК
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ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 50 ГОДИНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

I

А

•з

и

72-5383-1,2,6-Др.Т.Живков на трибуната по време на тържеството./Е.Бсгоев/МК

-X м

* • V

72-5383-9,12-Др 
тържеството.

Т.Живков на трибуната по време на
/Е.Богоев/МК

72-5383-13-Приветствие от 
Академията на селскостопански 
те науки на СССР.

/Е.Богоев/МК

;2-^384-1-Приветствие от Ака̂  
демията на селскостопанските 
науки на СССР. /Е.Богоев/КК

■ Н _________  4 л
72-5384-4-Приветствие от ком 
сомолската организация при 
Селскостопанския институт.

/Е.Богоев/МК



ЧЕСТВУВАНВ ГОДИШНИНИ НА
ИНСТИТУТИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ул. „Гр. Игнатиев" №  2
ЦЕНТРАЛ-Ф ото

Тел. 87-64-91, 87-30-07

Тържествено събрание по
в гр.Плевен. 

71-6032-4-Управителят 
на Окръжния клон 
Д.Ичевски.

случай 25 години ДЗИ 
/Л.Златков/ ХП 
71-6032-12-Награждаване 
със златни значки на 
дългогодишни и заслу
жили деятели.

72-1618-1-Тържествено чест 
ване 20 г. от основаването 
на I работническа болница. 
Д-р С.Францов /партиен сек 
ретар/открива тържеството.

/Емил Богоез/ИК

Тържествено честване 20 
72-1618-2-Членовете на 
президиума на тържест
веното честване.

г. от основаването на I 
72-1618-6-Президиумът 
и залата на тържестве
ното честване.

работническа болница./Ем.Богоев/ИК 
72-1618-8-Д-р Вл.Мирчев, 
гл.лекар на болницата 
чете отчетния доклад.

Честване 20 г. от основаването на I ра 
ботническа болница-София. 
72-1618-10-Прксъстващи в салона.

/Емил Богоев/ИК
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72-1619-10-Тържествено 72-1959-12,13-Честваке 20 години Комсомолска ор- 
честване 20 год. от ос- ганизация във БИИ "Карл Ма_жс"-София. /Е.Богоев/ИК 
новаването на I работ
ническа болница-София.

/Емил Богоев/ИК

72-1960-2,12-Честване 20 години Комсомолска ор
ганизация във ВИИ "Карл Маркс"-София.

/Емил Богоев/ИК
72-2263-2-Славчо Васев - 
председ. на читалище "Сла
вянска беседа" говори по 
време на тържественото чест
ване 90 г. от създаването на 
читалището. /Н.Хлебарова/ИК

Г

зидиум3”6~ДвЛОВИЯТ Пре“ДаВ^-2263-8-СтйЛян0Го^?ВЯНСК?обоо15аГ.“т,С2фкя*//ХлебарОВа/}1К72—2263-8—Стефан Ганев, 
секретар на Комитета за 
изкуство и култура гово
ри на тържественото честване .

72-2263-11-Е.Туганов - съ
ветник по културните въпро
си при посолството на СССР 
приветства тържеството.
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ул. иГр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

юбилеен концерт на Държавно музикално училище по случай 25 му 
годишнина. /Е.Любомиров/ИК
72-1562-5-Президиумът на тър- 72-1562-7-Директорът на
ясественото честване. училището изнася доклад.

%

А

Юбилеен концерт на Държавно музикално у-ще по случай 25 му годиш
нина. /Е.Любомиров/ИК
72-1562-8-Присъстващи на кон- 72-1563-2-Присъстващи на тър-
церта. жественото честване.

0

«Ф

Юбилеен концерт на Държавно музикално 
у-ще по случай 25 му годишнина. 
72-1563-7-Директорът на у-щето Трендафил 
Миланов приема поздравления и награди 
по случай тържественото честване.



АГКИФАЯЮГОФ АН ГСМДМЗЯНЦ
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Юбилеен концерт по случай 25 год. 
72-1563-8-Представителят на съ
ветските музик»педагози Михаил
^н.Николаев поднася приветствие./Е.Любомиров/ИК

на Държавно музикално у-ще,София. 
72-1564-3-Президиумът на тържест
веното честване. /Е.Любомиров/ИК

Юбилеен концерт по случай 25 год. 
72-1564-5-Президиумът на тър
жественото честване.

/Е.Любомиров/ИК

на Държавно музикално у-ще,София. 
72-1564-7-Изпълнение на хор "Бодра 
смяна" с диригент Б.Бочев.

/Е.Любомиров/ИК
I

I < 1 -  Ц . Ц ' I  '
Тържествен концерт на Държавно музикално 
училище. /Е.Любомиров/ МК
?2-1625-2-Ваня Миланова - лауреатка на 
конкурса "Кралица Елизабет",Брюксел 1971 г., 
изпълнява рапсодия "Циганката" от М.Равел.



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

ул. нГр, Игнатиев*1 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07
0

ЧЕСТВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

V Чествуване 25 год.от създаването на клуба на култ.дейци 71-6193-5-Проф.Нейнски, 72-611-2-Ал.Обретенов 72-611-4-Иван Унджиев
ректор на Бълг.държавна открива честването. открива тържеството.
консерватория приветства 
събранието за честване 
50 г. Бълг.държ.консерва
тория. /Р.Марукян/ИК

Чествуване 25 г. от създа 
72-611-5-Присъстващи 
на тържеството.

ването на клуба на културните дейци в София./К.Арсов/ИК 
72-611-6-Ал.Гетман връч- 72-611-8-Георги Димитров 
ва орден "Кирил и Мето- # /Гошкин/ и Иван Унджиев. 
ди, с който е награден 
клуба на култ.дейци.

/Кр.Арсов/ИК

Честзуване 25 г. от създаването на круба на култур- 
нкте дейци в Софиа. /Крум Арсов/ИК
/йван~Ундживв Ку1вВ 72-612-8-Г .Д им итров/Гошкин/ говори на тъ

жественото честване*



Чествуване 25 год. от създаването на клуба на 
72-613-1-Георги Димитров 72-613-6-Др.Петър 
/Гошкин/. /Кр.Арсов/ИК Славински се изказ

ва./йрук Арсов/ИК

културните дейци в София. 
72-613-9-Др.Сава Гановс 
ки разказва спомени за 
историята на клуба.

у  /* ^

72-612-4,10-Чествуване 25 год. от създаването на клу
ба на културните дейци в София. /Крум Арсов/ИК

72-613-10,11-Честване 25 г. от създаването на клуба на
културните дейци в София. /Крум Арсов/ИК
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ОБЩВСТВВН ЖИВОТ

МЪХ

01ДРЛВАВБ НА илллнлци, _МУЗЕИ и ДР.

)ткоиване на паметника на В.И.Лен-ин 
П-6108-6108-б-Съзетсккят посла
ник Ал.Пузанов говори при откри- 
зането. /репр.П.Щерев/ИК

в София."71-6108-7-Др.Т.Живков прерязва 
лентата и открива паметника.

/репр.П.Щерев/ИК

Откриване на паметника на Ленин в 
71-6108-9-Паметникът на В.И.Ленин.

София. /репр.П.Щерев/ИК
71-6108-14-Др.Т.Живков, Г.Йорда
нов, Ив.Панев и други официални 
лица при откриването.

I

Откриване на паметника на В.И.Ленин в София. /реир.П.1Дерев/ИК 
/х-иЮв-15-Члековете на Политбюро 71-6108-16-Членове на Правителст- 
на ЦК на БКП при откриването. вото начело с др.1.Живков и Станко

Тодоров, пред паметника на Ленин.
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Откриване на паметника на В.И.Ленин в София. /репр.П.Щерев/ИК 
71-6108-16-Представители на дипло- 71-6108-20-Част от присъстващи- 
матическотс тяло. те на хилядния митинг.



) у~
5 4 - 3

7 Гл 7, А  *

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ш  9 
^ .

и

71-5933-13-Новоотхрития 
паметник на Ленин в Со
фия. ' ^

/Ан.Цанков/ ХП

«и,
■ *

*} X
I {я

V

77 
г *

71-5934-1,10-0фициалните лица при откриване 
паметника на Ленин в София.

/Ан.Цанков/ ХП
на

71-5935-8,9-0бщоградски митинг по случай открива
нето на паметника на Ленин в София.

/Ан.Цанков/ ХП
71-5936-2-Проф.Л.Кербед с 
В.Коцев, Ц.Драгойчева,
П.Матев и др. пред новоот 
крития паметник на Ленин. 

/Ан.Цанков/ ХП

О ч I
?

4 МП

71-6023-3-Новооткритият паметник 
на Ленин в София.

/Тод.Симеонов/ ХП



в София. 
Симеонов/ ХП71-6023-4,7-Новооткритият паметник на Ленин/Тод.

( 1-6007-1,3,8-Откриване на паметника на Съби Димитров* София./Вес.Чапанов/ ХП

-6108-2,4-Председ. на Държ.съвет, член >“̂ и а ^ п р е ^  откритието иа БКП I.Живков говори на тържествени» .т*»™ 
иетника на Ленин в София* /репр#П.и Р /

на
на
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ОТКРИВАНЕ ПАМЕТНИЦИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДР.

71-5937-3,6,8-0ткриване на паметника на Ленин в София./Т.Хорисян/ИК

7 г-5944-3-0ткриване на
паметника на Ленин в 
София.

/В.Иванова/ИК

71-5945-3-0ткриване 
паметника на В.И.Ле
нин в София.

/В.Иванова/ИК

на 71-5946-8-Митинг по слу
чай откриване паметника 
Ленин в София.

/В.Иванова/ ХП
на

щЛ

71-5937-9-0ткриБане на 
паметника на Ленин в 
София.

/Т.Хорисян, ИК

71-5938-3-0ткриване ня 
паметника на Ленин в 
София.

/Т.Хорисян/ИК

71-5941-2-0ткриване на 
паметника на Ленин в 
София.

/В.Иванова/ЛК
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71-5947-3-0ткриване па
метника на Ленин в 
София.
/Вас.Иванова/ ХП

* “

Откриване паметника на Ленин в София. /Ан.Цанков/ ХП 
71-5931-2-На трибуната 71-5931-6-Първият секретар на 
говори Първият секретар ЦК на БКП др.Т.Живков, 
на ГК на °КШ Г.Йорданов.

Откриване на паметника на Ленин в София 
71-5932-3-Посланикът 71-5932-8-Посланикът на 
на СССР у нас Ал.Пуза- СССР у нас Ал.Пазанов. 
нов.

. /Ан.Цанков/ ХП 
71-5932-10-Председателят на 
СГНС Иван Панев.

71-5932-11-Др.Т.Живков
прерязва лентата на па
метника на Ленин.
/Ан.Цанков/ ХП

71-5933-7,12-Новооткрития паметник на Ленин в 
София. /Ан.Цанков/ ХП .



ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
&■ ЦЕНТРАЛ-ФОТ О

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ОТКРИВАНЕ НА 
ПАМЕТНИЦИ, МУЗЕИ И ДР.

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

71т114-8-0ткриване на Чествуване 20-годишнината от откриване на къща-
бюст-паметник на Клемент музей "Г.Димитров". /Ил.Зиновиев/ ХП
Гствалд в с.Поповица, 71-211-1-Участник в тър- 71-211-б-Директорката на 
Пловдивски окръг. жестзото. музея Над.Симеонова.

/Кр.Арсов/ ХП

ЧестЕуване 20-годишнината 
71-2Ц-7-Участници в 71 
тържеството.

/Ил.Зиновиев/ ХП

от откриване на къща 
211-10-Сл.Васев от 
на ?с'.
/Ил.Зиновиев/ ХП

■музей "Г.Димитров".
71-211-11-Зах.Миланов от 
отдел "Музеи и паметници 
културата" към КИК.

/Ил.Зиновиев/ ХП
на

1-0105-2,4-Тържествено откриване на паметника 
монумент на 16-те загинали партизани от Дупнишкия 

ряд в м.Разметаница, Кюстендилски окръг.
/Л.Ча ръкчиев/ ХП

71-^11-12-Чествуване 20 
години от откриване на 
къща-музей "Г.Димитров"- 
Деловият президиум.*

/Ил.Зиновиев/ ХП



5 4 - 3

71-5105-8,9,10-Тържествено откриване на паметника-монумент_на 16-те загинали 
-аоти°ани* от Дуанкткия партизански отряд в м.Ра шетаница, Кюстендилски'окръг.‘ у /Л.Чаръкчиев/ ХП

71-5105-11,13-Търк.сткриване на паметника-монумент
на 16-те партизани ст Дупнишкия партизански отряд
в м.Разметаница,Кюстендилско./Л.Чаръкчиев/ ХП

71-5106-2-С.Ризов,председ. 
на ОНС в Кгостендид при от
криване на паметш ка на за
гиналите партизан! в
м.Разметаница./Л.Чаръкчиев/ ХП

■■■■

<Г( 1з
*А "
/9

V

■5106-5, Ю-Търясествено откриване на паметника-монумент 16-те загинали партизани от Дупнишкия отряд в м.Разме-
71-1
на 16-те загинали парти___  ^ _____ Я
таница, Кюстендилски окръг. /Л.Чаръкчиев/ XII



71-6177 из* ®ълг• опери>'иап. студ•
Петър»^з“ 1 ' % ; " Г Р 8-г- е « % й к а ^
Иглика, силев-мйлко? ** ^мян.

от уч.оп.т-р./Л.Деорг 
?1-6178-6-& ЗД нини  
вет братя"о^Л.Пипк 
Янева-Яна,П.Павлова 
гайката.

V * . //■

50 год.БДК-оп.спект•—Доницети,оп."Дон Паскуале" 
изп.студ.от уч.оп.т-р. /Л.Георгиева/ МК
71-6165-5-0бща сцена 71-6165-12-Йоднасяне на 
от операта. цветя след спектакъла.

ч
50 год.БДК./Л.Георгиева/МК 
71-6177-9-0псЛ*литър Петър"- 
Ем.Андонова-Иглика.

______ ____

Алб. 54-3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТ0 ГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

50 год.БДК-оп.спектакъл-Доницети,оп."Дон Паскуале"-изп/. студ. от уч. оп.т
/Л.Георгиева/ МК

71-6164-3-Хр.Христов- 71-6164-4-М.Касабова- 71—6164—10-Хр.Христов и
Дон Паскуале,Ив.Консо— Норина,Хр.Христовт-Дон Ив. Консолов.
лов-Малатеста. Паскуале.



Алб. 5 4 -3

г. >

.. ртутг *ппгмен.ти из б ъ л г. опери/изп. студ.от уч.оп.т-р./Л. Георгиева/ш\,
7 1-б178-1 1~12-§1̂ !^Албена"-изп.Ст.Евстатиева-Ал- 7 1-6179-6 -б п ер ата  "Албена

— —.  ̂   — - _ » л /"Ч т т Т1 • 1*71 Кбена,Ст.Минева-Савка,махленки:М.Касабова и Д.
Мечкарова.

от П.Хаджиев.

50 год.БДК-фрагм.от бълг.опери. /Л.Георгиева/Ж 
71-6180-5-^3 операта 71-6180-10-Йз операта
"Ивайло"от М.Големинов. "Бунтовна песен"от Геор

Златев Черкин.

*



/ V
а

IV/»'
алб. 5 4 - 3

Ч С М 7? //>/Н/ П О ги Ш А *  у ч п г и л . - < л.V }С’ -в<г ^ *. и ̂1/1
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ЧЕСТВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ 
Честване 50 години Българска държавна консерватория

71-6190-3,6,9-Дедовият президиум на събранието. /Р.Марукян/ИК

71-6190-10-Проф.Нейнски- 71-6191-1-Н.а.Филип
ректор на консерватория- Кутев. /Р.Марукян/ИК 
та. /Р.Марукян/ИК

71-6191-2-Награждаване 
н.а.Филип Кутев.

/Р.Марукян/ИК

71-6191-4-Приветствие 
от името на ЦК на ДКМС. 

/Р.Марукян/ИК
71-6191-6-Приветствие 
от консерваторията в 
Будапеща.

/Р.Марукян/ИК

71-6191-9-Награждаване ✓
на ректора на ВПТИЗ - 
Ив.Чипев./Р.Марукян/ИК



ц̂гщшптштчщт

(X  К% . 0  V ' д
алб. 5 4 - 3

71-6191-10-Награждаване 
на студент от ВИТИЗ "Кр 
Сарафов”-София.

/Р.Марукян/ИК

•6192-1-Присъстващи
честването.

/Р.Марукян/ИК
71-6192-2-Г.Джагаров - 
зам.председател на Държ 
съвет приветства събра
нието. /Р.Марукян/ИК

71-6192-б-Г.Джагаров 
връчва орден ”Г.Димитров” 
на проф.Нейнски,ректор 
на Бълг.държавна консер
ватория ./Р.Марукян/ИК

71-6192-8-Председ.на 
Комитета за изкуство и 
култура П.Матев привет 
ства събранието. 

/Р.Марукян/ИК

л

71-6192-10-Приветствие  ̂
от името на ГК на БКП. 

/Р.Марукян/ИК

71-6193-1-Приветствие 
от музикалното у-ше в 
с.Широке лъка - Смоляя 
ско. /Р.Марукян/ИК

71-6193-3-Проф.Нейнс- 
ки връчва награда.

/Р.Марукян/ИК
71-6193-4-Студентка от 
Бълг.държавна консерва
тория чете приветствена 
телеграма до ЦК на БКП. 

/Р.Марукян/ИК

; I/



Алб. 54-3

ЧЕСТВУВАНИЯ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА__
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

-Тържествено чествуване 50 год. БДК. 
71-6183-2,3-^еловият президиум.

/Л.Георгиева/ МК 
71-6183-5-^ърж.концерт на 
Акад.оркестър при БДК с 
дириг.Михаил Балкански.

50 год. БДК - тържествено чествуване 
71-6184-1-Йоднасяне на 
награди и подаръци наБДК.

/л.Георгиева/
71-6185-3,8-^еловият президиум на тържественот! 
чествуване.

7? 1?'5ДЕДКв?ъРж *чествуване. 
^1-6186-1-Иоднасяне на
гради и подаръци наБДК.

/Л.Георгиева/ МК 
71-6186-11-Деловият
зидиум. пре-



50 години БДК - тържествено чествуване. 
71-6188-7-Деловият пре- 71-6189-7,12-йоднасяне 
зидиум. БДК.

/Л.Георгиева/ МК 
на награди и подаръци на

50 години БДК -заключителен концерт 
71-6209-1,З-Дкадемичен оркестър при ригент Михаил Балкански.

3
/Л. Георгие.ва/ МК

ЬДК с ди- 71-6209-10—з.а.проф.Л
ба Енчева-лауреат на 
Димитровска награда.

Алб. 5 4 -3

иша

50 години 
71-6187-3 
зидиум.

БДД — тържествено чествуваве.
•деловият пре- 71-6187-5-йоднасяне при

ветс;награди и подаръ
ци на БДК.

/Л.Георгиева/ МЛ 
71-6188-4-Деловият пре 
зидиум.

У



У* • 4* -4*** ‘У....

Алб. 54-3

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ ул. „Гр. Игнатиев" № 2 Тел 87'64”91’ Ь7-30-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

6Ю год.БДК-тържествен 
71-6132-2-Лидия Ошавко-
Е8-лауреат ка нашк и 
междунар. конкурси.

концерт на възпитаници на 
71-6132-4-Владислав 
Григоров-лауреат на на
ши и междун.конкурси.

БДК. /Л.Георгиева/МК 
71-6132-8-Венцеслав Ни- 
колов-лауреат на наши и 
междунар. конкурси.

50 год.БДК-тържестЕен 
71-6132-11-з.а.Николай 
Евров-лауреат на наши 
и междун. конкурси.

концерт от възпитаници на 
71-6133-5-Дора Иванова- 
лауреат на наши и меж
дунар. конкурси.

БДК. /Л.Георгиева/ МК 
71-6133-8-з.а.Павел Гер- 
джиков-лауреат на наши и 
междунар. конкурси.

г
1

7? Е^л"юбилеен концерт на студентите 
а-51^7-5-Елена Лалова- 71-6157-6-Георги
Певица> ков-цугтромбон.

ат БДК 
Пен-

/Л.Георгиева/ МК 
71-6158-2-Анатолий Кръс- 
тев-виолончело.

7Ш &



Алб. 54-3

№
50 год.БДК-юбилеен концерт на студентите от БДК. 
71-6158-5-Ася Ангелова- 71-6158-8-Валентин Сте- 
арфа. фанов-цигулка.

/Л.Георгиева/ МК 
71-6158-11-публикате.

50 год.БДК-юбилеен концерт на студентите от БДК. 50 год.БДК-оп."Дон Паскуа
/Л.Георгиева/ МК /Л.Георгиева/ МК

71-6159-1-Велизар Ген- 71-6159-4-Минчо Мин- 71-6163-8-Л.Дяковски-Ер-
чев-пиано. чев-цигулка. несто и Хр.Христов-Дон .

Паскуале/от уч.оп.т-р. /
/  1

50 год.БДК-операта "Дон 
71-6163-9-Мария Касабо- ва-Норина.

Паскуале"-изп.студ/от учеб.оп.т-р./Л.Георгиева/МК 
71-6163-12-Ди ри гент̂ |* 71-6164-2-Любомир Дяков- Любен Пинтев. ски—Ернесто#



ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

71-6512-5,7,12-0ткриване десетдневката на чехосло въшката наука и техника.
'/Р.Марукян/ИК

«

4



ТЪРЖЕСТВА

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛНОТО

ул. иГр. Игнатиев41 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

У - !,

2. М

Тържествено откриване дните на чедоия съветски 
71-5441-8-Част от при- 71-5441-11-Константин 
състващите на събра- Черняев изнася доклад, 
нието.

опит. /Н.Хлебарова/ ХП 
71-5441-12-Деловият пре 
зидиум на събранието.

71-6417-2,7,9-Президиумът с официалните гости и участниците в чествуването по 
случай 100 год. женско движение в гр. Ямбол. /Д.Митев/ МК

>/. И Г / -

71-6417-4-Др.Злена Лагадинова поднася 
поздравления от ЦК на БКП и лично от свое 
име на чествуването по случай 100 год. 
женско движение в г. Ямбол. /Д.Митев/ МК

%



71—6418-1-Д.Йовчев-първи 
секр.яа ОК на БКП в Ядбол 
открива тържеството.

/Д.Митев/ ЯК

71-6418-4,5-Др.Борис Велчев и  
партийна организгция от името Ямболската 

на ЦК на БКП.
/Д. Митев/ МК

ВО години Ямболска партийна организация /Д.Митев/ МК
71-6418-2-Деца-пионери по- 71-5418-8,9-Търасествена част 'в чест на 80 годишни- 
днасят цветя на официални- ната на Ямболската партийна организация, 
те гости. /Д.Митев/МК

71-6512-2,З-В.Пеевски открива д^етдневката на чехосло-;; 
вашката наука и техника. /Р.Марукян/ИК



Алб. 5 4 -3

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Чествуване деня на Кубинската народна армия в столицата./Т.Симеонов/ МК 
71-5420-5-йомент от 71-6420-7-Йриветствено 71-6420-11-Йомент от ,съ- 
тържественото събрание, слово произнася контра- 5:анието.

адмирал Орманов.

Х 4 - ( ,  Ч Н

?±-644С-1,2-Филм—коктейл по случай 15 години от 
създаването на Кубинските въоръжени сили#

/т.Симеонов/ МК

\

Киновечер по случа; Москва#
71-6523-1-полк.Щил;открива хъркгетуенЕ 
киновечер.

години от разгрома на

71-6523-3-Момент от 
жествената киновечер

немско-фашистката армия при
/В.Иваноза/ МК 

тър- 71-6523-7-М.Лишчин,вое- 
• нен аташе на СССР у нас 

произнася реч.



ЧБСТВУВАНЕ 80 ГОДИНИ СОФИЙСКА ПАРТИЙНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

Алб. 5 4 -3
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

/

ЧЛ'5

Тържествено заседание, посветено на 80 год.Соф.парт
71-6876-9—Доклад чете др. 
Г.Йорданов. 71-6876-10-Делсвият пре

зидиум на заседанието.
организация./Р.Марукян/ ИК 

71-6876-13-Др.Стоян Стои- 
менов-д-р на Нузея на ре
волюционното движение.

у.

I

71-6898-2-Почетен караул по 
случай 80 гад.Соф.парт.орг.

/Н.Хлебарова/мк
1ърж. комсом. и пионерски сбор—заря,посветен на 
80 год.Соф.парт.организация. /А.Цанков/ МК
71-6848-2-Почетен ка- 71-6848-5-Слово произнесе 
раул пред Братската инж.Б.Щерянов,I секр. на 
могила. ГК на ДКМС.

71-6848-11-Знаменосци по време 
на тържествения комсом. и пионерски 
сбор-заря, посветен на 80-годиш- 
нината на Соф. парт. организация.

/А.Цанков/ МК



Алб. 5 4 -3

71-6849-5,7,9-Тържествен комсомолски и пионерски сбор-заря, посветен на 80- 
годишнината на Соф.парт. организация. /А.Цанков/ МК

71-6850-1-Търк.комсомолски 
и пионерски сбор-заря,пос
ветен на 80год.Соф.парт.
организация.Д.Цанков/МК

—-

4
71-6112-15 - Посланикът на Бжл- 
гария в ГДР Иван Даскалов и членът 
на политбюро на ЦК на ГЕСП - Гер-
хард Грюнеберг на посещение в из
ложбата ”80 години БКП".

/репр/ЕИ

71-6112-14 - Посланикът на СССР в 
ГДР Абрасимов разглежда фотоизлож
бата ”80 години БКП",уредена в Между
народния изложбен център н Берлин по 
случай националния празник на НРБ.

/репр/ЕИ



ЧЪСТВУВАКМЯ - 80 год
НА БКП

д
алб. 5 4 - 3

ОТ СЪЗДАВАНЕТО

й. У

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРА Л-ФОТ о

ч ч \

'//

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07
/ Л  У У У 0

5 , /

71-445б-11-Тързг:ествена за- 71-4460-3,5-Гр.Толбухин - тържествена заря по 
ря по случай 80 год. от случай 80 год. о-т създаването на БКП.
създаването на БКП - Тол- /Л.Георгиева/ ХП
бух,н.

/Л.Георгиева/ ХП

71-4460-Ц, 12-Гр.^'олбухин - тържествена заря по' 
случай 80 год. от създаването на БКП.

/Л.Георгиева/ ХП



о  у - З
Алб. 54-3

ЧЕСТВУВАНЕ 80 ГОДИНИ СОФИЙСКА 
ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

^ -----------

и , . .
V  ̂ / * /

д и р е к ц и *и ^
Дентрал-фото

ул. иГр. Игнатиев11 № 2 Тел. 67 64-91, 87-30-07

Среща на активни борци против фашизма и капитализма от Ленински район.
/А.Цанков/ МК

71-6621-5-М.Богданов, 71-6621-7-Цаст от при- 71-6621-9-Йрезидиумът на 
секр.на РК на БКП,от- съствуващите. срещата,
крива срещата.

__
я

гтх7 С*

Среща на акт. борци против фашизма и капитализма
71-6622-5-Б.Симов,преде. 71-6622-7-Старият парт. 
на г К на СБПФК. деец Й. Братков чете

телеграма до ЦК на БКП.

от Ленински район.
/А.Цанков/ МК 

71-6622-8-^аст от при- 
съствуващите на срещата.

у/, 4*36 

1 'Л Л

/Л.Георгиева/МК
. 71-6836-6-гка трибуната на

събр.в Кирк.район е един от 
ветер. на Соф.парт.орг.

/Л.Георгиева/’®
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71-6675-1,3,4-Репродукцки табла от изложбата. /Б.Юс*сеселиев/ИК

73-6676-1,3,4-Репродукции на табла от изложбата. /Б.Юскеселиев/КК

?1-6677-4,7,8-Репродукции на табла от изложбата. /Б.Юскеселиев/ИК



61/М У 1 
алб. 5 4 - 3

' Щ

ЧЕСТВАНЕ ГОДИШНИНИ

^  '  2  3*/0 ?л й.
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев*4 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

80 ГОДИНИ СОФИЙСКА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

71-6678-2,7-Репродукцки от табла на изложбата- 
”80 години Софийска партийна организация".

/Б.Юскеселиев/ИК

71-6679-1-Репродукции от 
табла на изложбата "80 г. 
Софийска партийна органи
зация". /Б.Юскеселиев/ИК

71-6679-10-Репродукции 
от табла на изложбата 
"80 гсд. Софийска пар-

Среща на Благоевски РК на БКП с активни борци против 
фашизма и капитализма. /Н.Хлебарова/ИК 
71-6690-2-Деловият пре- 7 1-6690-4-Присъстващи на.
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Среща на Благоевски РК на 
71-6691-1-1 секретар на 
ДКМС Ив.Иванов.

/Н.Хлебарова/ИК

БКП с активни борци против фашизма и капитализма. 
71-6691-5-Деловкят пре- 71-6691-9-Елисавета Ш -  
зидиум./Н.Хлебарова/ИК лева - активен борец.

/Н.Хлебарова/ИК

71-6691-12-Ганчо Димит
ров - активен борец про
тив фашизма и капитализ
ма, на срещата на РК на 
БКП. /Н.Хлебарова/ИК

Кирковски РК на БКП - 
71-6701-2-Присъстващи 
на събранието.

/Л.Георгиева/ИК

среща на три поколения.
71-6701-3-Секретарят на 
РК на БКП др.Хибчев от
крива събранието.

/Л.Георгиева/ИК

Кирковски РК на БКП - среща на три поколения. /Л.Георгиева/ИК 
71-6701-4-Деловият прс- 71-6701-7-Приветствие 71-6701-8-Приветствие
зидиум на събранието. от пионери. от пионери.



71-6835-9-Никола Дончев 
ветеран на Софийска пар 
ткйна организация.

/Емил Богоев/ИК

а * А  ^
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^ V С 1 &7/7 / у /I [_&,<{*? г V/ л*' • /С/ У  *
'  ' 4С СУ-К'

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

(. V'

ЧЕСТБ/БАНЕ 80 ГОДИНИ СОФИЙСКА ПАРТИЙНА
ОРГАНИЗАЦИЯ ул. „Гр. Игнатиев“ №  2

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
Тел. 87-64*91, 87-30-07
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\

%

Тържествено заседание, 
71-6874-13-Деловият пре
зидиум и присъствуващите 
на заседанието.

посветено на 80г.Соф.парт.организация. /Р.Марукян/ МК 
71-6875-4,5-Приветствие от пионерската организация 
"Септемврийче".

/

Тържествено заседание, посветено на 80 год. Соф.парт. организация./Р.Марукян/:ЯК 
71-С875-1-Призетствие от 71-6875-7,9-Приветствие произнася др.Т.Живков. 
др.Б.Георгиез.

71-6876-3-Доклад^ч^те *д~ °С,71 Т6876 1°п Г°А * С°Ф *ПарТ* °РганизаЧИЯ./Р. Марукяй/]Г.Йорданов. ДР* 71"6876-6>7-пРиоъствуващите на заседанието.



%
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/
/ с

дб. 5 4 - 3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА—
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

„ .. « Тел. 87-64-91, 87-30-07ул. иГр. Игнатиев“ № 2 1

ЧЕСТВУВАНЕ 80 ГОД. НА СОФИЙСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ппи откоиване т е а т р а л н а т а  « 0  год.Соф. парт. организация 1 А Р Р 7-6 . 1 0 -П ри съ стващ и  при °ТКР““ /търж.събранке/Е.Богоев/ МК
едмица, посветена на 80 годишни дрсов/ИК , 71-6429-1-$лизане в залата.

//, Ш

Ь

Търж.събрание по случай 80 
71-6429-6-Президиумът.

/Е.Богоев/ МК

год.Соф.организация 
71-6429-7-Присъствашите 
в залата. /Е.Богоев/ МК

71-651З-2-Посетители раз
глеждат изложбата "80 год. 
Соф.парт.организация".

/Р.Марукян/ МК

/ Ь
(о ^

71-рч^ Нч 2* *0Т0ИЗЛ0*бата "80 год.Соф.парт. организация". /Р.Марукян/ Г' 
г.е„лож --посетители раз- 71-6513-8,9~м/у присъстващите бяха Г.Йорданов-първ

т излож ата. На ГК на БКП,Г.Димитров-Гошкин-предс.на КПКВЧ^юд.
делег.от Москов. ГК на КПСС.

ч

\/

с-р
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7 1 -й5 1 3 -Ю, 12-Присъетващите на откриването на фото- 
изложбата "80 г о *.Соф.пар*.организация^^ ^

71-6432-1-Докладчикът Боян 
Георгиев. /Е.Богоев/МК

71-6432-7-Присъстващите в 
залата. /Е.Богоев/ МК

71-6620-2,4—Част от официалните лица на срещата 
на парт.район "В.Левски” с акт.борци против фа
шизма и капитализма. /К.Арсов/ .Ж

»

Среща на парт.район "В.Левски” с акт.борци против фашизма и капитализма./К.Арсов/ МК
71-6620-7-^аст от при- 71-6620-9-Желязко Колев. 71-6б20-11-4аст от при- 
съствуващите. * съствуващите.



/ ( 2. I V

ЧЕСТВУВАНЕ 80 ГОДИНИ СОФИЙСКА 
ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

алб. 54 - 3
/У (/I л 1

/ ̂ <

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Тържествено събрание на БСФС 
71-6729-1-Председателят на 
ГС на БС2С Анг.Бързашки 
открива събранието за честване оо г. оо*.партийна ор-

/н.Хлебарова/ил 
71-6729-2-Дедовият пре 
зидиум.

/

ганизация.
Ф

4г п

71-6729-12-М.Гигова,майс- 71-6750-1,7-Тържествен- концерт-спектакъл, посветен 
тор на спорта по худ.гим- на 80 годишнина. /Д.Рогев/ИК 
настина се изказва на тър
жественото събрание на 
БСФС. /Н.Хлебарова/ИК

конЦерт-спектакъл по случай 
,-6749-2-Др.Т.Живков на 71-6749-6 7 търж.събрание. *

80 год.Соф.партийна организация./Рогев/ИК 
•Присъстващи на концерта-спектакъл.



Алб. 54-3

71-6751-3,6,9-Моменти от 
създаването на Соф. парт.

тържествения концерт-спектакъл по случай 80 години от 
организация. /д.Рогев/ МК

жиева - ръководител на ^"6834-9-Вокална грУ1 
х у д .програма ри СоФ *^ -н и е  на МВР.

/Е .Б о го е в /И К  /Е .Б о г о е в /и К

на Соф.парт.организация.
71-6834-11-Изпълнениена Катя Зехирева. 

/Е.Богоев/ИК



О^ЦъСТВТН ЖИВОТ - ЧВСТВУВАНПЯ

' г /г'}* € с 1 -’с> ̂  ^ уГ Чг> / « г . ^

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОГО

ул. нГр. Игнатиев'1 № 2 ^ел. 87-64-91, 87-30-С7

Тържествено чествуване 25 год. от създаването на 
бригадирското движение в България

71-5218-3-Бригадири, 71-5218-6,9-Еа тържеството присъствуза и пред-
учаЪ-шиги е*тържество- седетеля на Държавния съвет др.Тодор Живков, 
то. /Ан.Цанков/ ХП /Ан.Цанков/ ХП

71-5219-2-Рапорт пред 
др.Т.Живков,председ. на 
Държавния съвет.

/Ан.Цанков/ ХП

71-5219-3,5-Тържествена заря-проверка,състояла се 
на младежкия проход на Републиката - Хаинбоаз.

/Ан.Цанков/ ХП

 ̂ 2 0—1—»/ частници
тържеството.

/Ан.Данков/ ХП
в 71 5220—5—Присъстващи 

на тържеството - Хаинбоаз .
/Ан.Цанков/ ХП

71-5220-8-Др.П.Таков връчва 
правителствени отличия на 
ветерани-бригадири.

/Ан.Цанков/ ХП



<0 >,
71-5222-10-Др.П,Кубадински
бивш командир на лърва мла
дежка бригада.

/Ан.Панков/ ХП

1 1

Чества вакв 25 гол,, от създаването на бригадирското
движение в България

71-5220-11-Др.П.Таков 
връчва правителствени от
личия на ветерани-брига
дири. /Ан.Цанков/ ХП

71-5221-1,5-Участпици 
се на Хаинбоаз.

в тържеството, състояло 
/Ан.Цанков/ ХП

71-5221-10,11-Зам.председателят на Държ.съвет 
др.П.Таков,награждава отличили се бригади.

/Ан.Цанков/ ХП

$

71-5222-1-Приветствие про
изнася др.П.Мурдже ва,с е к ре тар 
на ЦН на ДКМ'С.

/Ан.Цанков/ ХП

/^22-2,3-ПриБбтствие произнася др.Иван Панев,първ.. секретар на ЦК на ДКМС.
/Ан.Цанков/ ХП

7
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ОБЩЕСТВЕН живот - ЧЕСТВУВАНИЯ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“

71-5223-5,6,9-Тържества 1ю случай 25 годишнина на 
ние. /Д.Стаматова/ИК

м|тд<ржкото бригадирско движе-

№ 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-5224-2,7,Ю-Тържества по случай 25 годишнина на 
кение. /Д.Стаматова/ИК

младе-жкото бригадирско
/

дви

ф

?1-5224-12-Тържества пр 
случай 25 годишнина на 
младежкото бригадирско 
движение*

/Д. Стаматова/ИК

-

Честване
движение
71-5215-3

25 год.от създаването на бригадирското
в България. /Ан.цанков/ ХП
-; ладо поко- 71-5215-5-Зам.поедседат

ление. на дс др.Пеко Таков.

4

V

е лят



*— 
\

Тържествено честв^ване 25 год. от създаването на бригадирското длижение
в България

заря-проверка. /Ан.Цанков/ ХП

у

71-5216-12-Тържествена
заря-проверка.

/Ан.Цанков/ XII
71-5217-1,7-Зам.председателят на МС др.Пеко Таков 
връчва правителствени награди на младежки бригади 
и произнася реч на тържеството.

/Ан.Цанков/ ХП

71-5217-12,13-Бригадири , участници в тържеството. 
/Ан.Цанков/ ХП 71-5218-2-Момент от тър

жеството .
/Ан.Цанков/ ХП
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ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА _
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. иГр. Игнатиев14 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

50 години БДК - заключителен концерт. /Л.Георгиева/ МК
71-6210-3-н.а.Лиляна 71-6210-5-3►а.нроф,Емил 71-6210-11-Засл.артист
Барева. Камила ров-лауреат на Ди- ' Боян Лечев, лауреат на

митровска награда. Димитровска награда,цигулар
и педагог.

50 години 
71-6211-4 
Димитров.

БДК - заключителен концерт. /Л.Георгиева/ МК
■з.а.проф.Сава 71-6211-6,10-3.а.проф.Петър Христосков,на

яла Златка Арнаудова. ро-
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

Нествуване 90 год. от създаването на Държавна печатница Г.Димитров —София
71-5653-1-Деловият пре
зидиум на събранието

71-5653-6-Присъстващи 
на събранието.

71-5653-9-Председ.на 
Държ.съвет на НРБ др 
Т.Живков присъства 
на събранието.

с / / с '  < ' 1 д. а

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ

**• V

71-5556-3,10-Председателят на КПКВЧ Г.Димитров- 
Гошкин открива тържествената вечер, посветена на 
2500 години от създаването на иранската държава.

/Ан.Цанков/ ХП

71-5654-6-Др.Т.Живков 
говори по време на тър
жественото честване 90 
г. от създаването на 
Държ.печатница "Г.Димит- 
ров-София.

/н.^лебацова/ИК

Тържествена вечер по 
създаването на Иран. 
71-5556-1-гИзложба за 
Иран,открива във фоа̂  
йето на Дама на тех
никата.

случай 2500 год. от 
/Ан.Цанков/ ХП 

71-5556-12-Г-жа Ибахир от 
иранското посолство у нас.



а л б .
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Лшф

7 1 - 5 6 5 2 - 4 , 5 , 8 - Тържествено ч естван е  90 
р о в " .  /Н.Хлебарова/ИК

години Държавна печатница
4

"Г.Димит-

71—5652—9,11—Тържествено честване 90 години Д,ър- 71-6093-8—Пресконференция в 
жавна печатница "Г.Димитров". /Н.Хлебарова/ИК Съюза на журналистите по

случай 25 год. ДЗИ. 
/Н.Хлебарова/ ХП

ч
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

ЧЕСТВАНЕ ГОДИШНИНИ

__ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Честване 50 год. от основаването на Драматичния 
?1-2868-2т5-Колективът на театъра и официални
те гости на тържеството./Р.Парушев/ИК

театър "Ст.Бъчваров"-Варна 
71-2868-7-Г.Парушев - 
художествен ръководител 
и директор на театъра. 
/Р-Пяпуптев/йК

ф
естване 50 год. от основаването на Драматичния 
1-2868-8-Присъстващи 71-2868-9-Павел Матев-
а честването. председател на Комите—

фо И КУ Л'

театър иСт.Бъчваров"-Варна 
71-2869-1-Т.Стойчев, I 
секретар на ОК на БКП- 
Варна,приветства тържеството

Честване 50 год. от
71-2869-5-Поднасяне 
на приветствия.

основаването на Драматичния театър иСт.Бъчваров"-Варна. 
71-2869-7у8-Изпълнение на откъси от репертуара 
на театъра. /Р.Парушев/ИК

тура.
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Ч 1 Ло

71-5305-7,10-Търкествено събрание по случай 
Деня на народната армия 23.IX. - във военно кс- 
сторическия музей. /Н.Хлебарова/ ХГ1

71-5310-2-Д.Върбанов,председ. 
на СГНС произнася приветствие 
по случай 27 год. от създава
нето на Българската нар.армия 

/Вес.Чапанов/ ХП

Тържествено събрание по 
71-5310-4-Деловият пре
зидиум на събранието. 

/Вес.Чапанов/ ХП

случай 27 год. от създаването на Бълг.народна армия
71-5310-6-Присъстващи на 
събранието.

/Вес.Чапанов/ ХП
71-5310-7-м.X.Баграмян - 
маршал на СССР.

/Вес.Чапанов/ ХП
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев“ N ° 2

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ
Тел. 87-64-91, 87-30-07

Цвете 1Д *Д5

Честване 95 години от Априлското въстание в м. "Оборище". /В.Иванова/КК
71-2490-5-Ганка Бозад- 71-2490-9-По време на 71-2516-2-Участнипи в по-
жиева-канд.член на бю- тържественото чества- хода Копривщица-Оборище/
рото на ГК на БКП из- не. четат рапорт. 7 1
нася доклад.

71-5393-1-0станалите живи чле 
нове на стачния комитет на 
кибритената ф-ка в Костенец, 
при чествуването 50 год. от 
стачката 1909-1959 г.
__ /репр.П.Щерев/ ХП

Срека на иитербригадисти по случай 35 г.
71‘,‘цС^ И[а'?И в Испанкя* /Н.Хлебарова/ИК ^-5695-5-Антонио Ми- 71-5695-7-Полк
хел,секретар на Испанс- Хофман.ката компартия.

от образуването на интернационал-
Курт 71-5695-9-Ген.Колю То 

дорович - Югославия.

Честване години от Априлското въстание в 
местността Оборище. /В.Ивансва/ИК 
71-2516-3-Участници в 71-2516-7-Проф.Янко
похода Копривщица - 
Оборище.

Павлов,автор на памет
ника ,построен през 
1928 г.



алб .  54 — 3

4 I,

71-5695-Ю-Емил Зандер 
,>«. глр гпвпри на свещаТя
на интербригадиети п0
случай 35 г. от образу
ването на интернац.бригади в Испания.

/Н.Хлебарова/ИК

71-6026-1,2-Търлсест^ено общоградско събрание пс 
случай 54-годишнйна1'от Великата октомврийска ссц
революция, състояло се в гр.^левен.

/Л.Златков/ ХП

71-6026-4-Чествуване 54-го 
дишнина на ВОСР в Плевен. 

/Л.Златков/ ХП
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ЧЕСТВУБАНИЯ Щ. ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

I

71-5126-4 8,9-Прием по случай 27 год. от социалистическата революция в България.
’ /Крум Арсов/ИК

71-5126-10-Прием по слу- 71-5127-1,2-Прием по случай 27 год. от социалисти-
чай 27 год. от социалис- ческата революция в България. /Крум Арсов/ИК
тическата революция в Бъл
гария. /Крум Арсов!ИК



71-5128-1 5,7-Прием по случай 27 год. ох социалистическата революция в България
/Крум Арсов/ИК «

'/1-5128-8,10,11-Прием по случай 27 год. от социалистическата революция в България
/Крум Арсов/ИК

V*
^1-5129-3,4-Прием по случай 27 год. от социалистическа
та революция в България. /Крум Арсов/ИК

* ^^ /
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ЧЕСТБУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ 
Тържествено честване 80 годишнина на.БКП на връх Бузлуджа* I

71-4425-3,4,6-Търясествена заря-проверка, състояла се на 30 юни 1971 г.
/П.Божков/ИК

I*-|

71-4426-10,11-В околностите на връх Бузлуджа.
/Бл. С е литстагр/ИК

71-4^66 ? чЪрХ’0^^°градско 1 4*. : 5-2-П.! ерганов, пъови
секр. на ОК на ЬКШ в Пле-
зен. /А.Златков/ ХП

—

събрание по случай 80 год.
71-4566-Ю-Учасхници в
колопохода предават
П7,п°% от гР»/Кишинев. /Я.Златков/ ХП

______.

от Бузлуджанс-кия конгрес.
71-4566-11-На трибуната е 
Сл.Николов,първи секоетаг» 
на ГК на БКП.'

/Л.Ьдатков/ ХП



Плевен - търж.общоградско събрание по случай 80 год. 
ох Бузлуджанския конгрес. /Л.Златков/ ХП 
71-4566-12-А.Романов,пред- 71-4566-13-Присъстващи 
седател на ГНС - Плевен. ка събранието.

71-309-54-Тържество - митинг на 
връх Бузлуджа по случай 80 год. 
от Бузлуджанския конгрес на БКП.

/р епр.П.Щере в/ИК

%

/

V

*
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО ~~~~

Ул- нГр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64*91, 87-30-07

ЧНСТВУВАНИЯ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ
Тържества на връх Бузлуджа по случай 80 г. 
от създаването на БКП У -  У У '.

' |  $

Я  " М
, И  Т

71-4409-2-Тържествена за-
^я-проверка на военни ТГ Г) ТГ* '• чуподеления,. 
/Н.Чобанов/ИК

71-4411-2,З-Присъстващи при посрещането на председв' 
теля на Държавния съвет на НР България др.Т.Живков, 
партийни и държавни ръководители - гости на тържест 
веното честване. /Н.Чобанов/ИК

71-4411-4,8,10-Председателят на ДС на КР България Т.Живков - гост на тържест
веното честване. /Н.Чобанов/ИК

71-4411-13ч-Др.Т.Живков произнася слово по 
време на тържественото честване.
, ( ■ ,  у , /Н.Чобанов/ИК

I'
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71-4410-6,9,12-Местността около връх Бузлуджа, където са организирани лагерите 
за настаняване на участниците в тържеството. /Н.Чобанов/ИК

-

71-4412-4-На т
Бузлуджа.
/Р.Марукян/ИК

7 - Ш

за връх

'1-4413-6-Лагерът на
участниците от Софийо
окръг. /Р.Марукян/ИК

71-4412-11-В околности
те на връх Бузлуджа. 
/Р.Марукян/ИК

71-4413-2-По пътя за връх 
Бузлуджа. /Р.Марукян/ИК

окръг. /Р.Иарукян/ИКеуьт на участниците Търговищки
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ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНШШ НА СЪБИТИЯ

7 V".» ' ле-* с,'.

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Тържество йа връх Бузлуджа за честване 80 годишнината на БКП

71-4419-5-Председателят на 
Държавния съвет на НРБ др. 
Т.Живков произнася слово. 
/Р.Карукян/ИК

71-4419-12-Присъстващи на 
тържественото честване. 
/Р.Марукян/ИК

71-4420-1-Присъстващи на 
митинга. /Р.Марукян/ИК

71-4420-2-Председ. на ДЪрж. 
съвет на НРБ др.Т.Живков 
по време на тържественото 
честване. /Р.Марукян/ИК

71-4420-3-Др.Т.Живков и 
др.Станко Тодоров по 
време на тържественото 
честване./Р.Карукян/ИК

'^“4420-7-Официалните 
да на тържественото че* 
ване./Р.М арукян/ИК

71 -4420-8-Шюне,ри - на
тържественото чества
не» /Р.Марукян/ИК

71-4420-12-0фкциалните
лица по време на тър
жественото честване. 
/Р.Марукян/ИК
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71-44^^-Ц- Присъстващи 
на тържественото чест
ва н е. /Р.Ма рукя н/ИК

/

71-4412-6-Председателят 
на Държ.съвет на НРБ др. 
Т.Живков произнася сло
во. /Р.Марукян/ИК

71-4422-8-0фициалнкте
лица по време на търясест
веното честване. 
/Р.Марукян/ИК

71-4422-1О-Председателят 
на Държ.съвет на НРБ др. 
Т.Живков произнася сло
во. /Р.Марукян/ИК

71-4423-5-Др.Т.Живков 
произнася слово. 
/П.Божков/ИК

у/. Г* &
0

( 1 - а. 4<:4-2,5-Един от паргингите в околностите на 
връх Бузлуджа. /П.Божков/ИК 71-4424-10-По време на 

вечерна проверка. 
/П.Божков/ИК
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев11 № 2 Тел. 87-64-91, 87-80-07
ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

Тържествено честване 80 години от създаването на БКП 
на връх Бу;

/ / .  У У/*

71-4414-6-Веселие в окол
ностите на връх Бузлуджа. 
/Р.Марукя н/ИК

71-4414-12-Пред паметника 
на връх Бузлуджа.
/Р.Ма рукян/ИК

71-4415-3,5,8-В околностите на връх Бузлуджа.

■

/Р.Марукян/ИК $

»

у/, т
I  '

1

71-4416—2—В околностите 
на връх Бузлуджа.
/Р.Марукян/ИК



71-4416-9,10,12-Тържествена заря-проверка. / Р. Ма ру кя н/ИК

71-4417-4,5,9-Тържествена заря-проверка, проведена от военни поделения.
/Р.Ма рукян/ИК

71-4418-1,6-Изпълнение на рецитала "Червени макове".
/Р.Марукян/ИК
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ц е н т р а л -ф о то

ул. нГр. Игнатиев“ № 2

ЧЕСТВУБАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ 
Тържества на Бузлуджа по случай 80 г. от създаването на БКП

Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-4403-2-В лагера за нас- 71-4403-12-Пристигане на
таняване на участниците в участниците,
тържествата,/Н.Чобанов/ИК /Н.Чобанов/ИК

Ч

71-4404-4,8-Лагерът за настаняване на участниците в тър 
жествата. /Н.Чобанов/ИК

*

7-“4405-2,8,9-Настаняването на участниците в тържествата по окръзи.
/Н.Чобанов/ИК



?1-4406-11-Пред памет
ника на създателите на 
БКП. /Н.Чобанов/ИК

71-4406-2,5,11-0рганизиране настаняването на участ
ниците в тържествата по окръзи. /ЬГ.Чобанов/лК

71-4407-2-3-Един от лагерите за настаняване на 71-4407-13-Край лагера.
участниците в тържествата. /Н.Чобанов/ИК /Н.Чобанов/ИК

^403-1,3,7-Тържествена заря-проверка на военни подразделения.
/Н.Чобанов/ИК



алб .  5 4 - 3

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
ОТКРИВАНЕ НА ПЕМИТНИЦИ,

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

МУЗЕИ И ДР.

71-3496-6,7,8-0ткриване на мемориална стена на загиналите лекари-антифа
шисти в гр.Плевен. /Л.Златков/ИК

71-3496-10,13-0ткриване на мемориална стена на 
загиналите лекари-антифашисти от гр.Плевен.

/Л.Златков/ИК

','1-..о.:4-3,5,9-Тържеотвено откриване паметника на Г

71-36244-2-Тържествено от
криване паметника на Г.Ди
митров в гр.Димитровград. 
Ш  .Карекинян/ИК __

.Димитров.
/К.Карекинян/ИК



-> У- -ь
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71-3624-11,12-0ткркване паметника на Г.Димитров 
в гр.Димитровград. /К.Карекинян/ИК 71-3625-3-0ткриване па

метника на Г.Димитров 
в гр.Димитровград. 
/К.Карекинян/ИК

71_д476-2,4,7-0ткриване^1паметника на ремсист! те, с.1.1арикка - Бургаски скръг.
/Д. Стаматова/У-К

71-447б-9-Полагане венец
пРеД паметника на ремсис
тите , с.-аринка—Бургаски 
окръг по време откриване-
то му,/Д.Стаматова/ИК

71-44<7-0ткриван|^паметника на ремсистите,Бургаски окръг. /Д.Стаматова/ ИК с.Маринка-



Г  ( 4

Ох4 - 3 ДИРЕКЦИЯ н а ф о т о г р а ф и я т а
ц е н т р а л -ф о т о

Г1 УБАН».д ГОлИЛНИг.1. НА СЬ1 ЙТИЯ ул. *Гр. Игнатиев'* №  2
ор-мптинг,посветен на 30 годишнината от истор.решение на 

въоръжена борба, с.Добринище, Благоевградски окръг.

Тел. 87-64-9!, 87-30-07
на ;/п за всенародна

у/. 5 9 ^

г.г.я

71-3970-5,7,1 1-Посрещане на официалните лица Ал.Пузанов,посланик на СССР у нас, 
Кр.Ттжчков, кандидат—член на ЦК на БКП, Б.Българанов,член ка ПЕ на ЦК на БКП 
, „  ./Кр.Арсов/ ХП

у/. ь ч Р

1 . 4

и  -
а

71-3971-5-Кръстю Тричков, 
I секр. на ОК на БКП в 
Благоевград.

/Кр.Арсов/ ХП

71-3971-12-Присъстващи 
на митинга.

/Кр.Арсов/ ХП
седател на- Славянския к-ч? 
в България.

/Кр.Арсов/ ХП

71-3972-9-0рденоносци отс.яобринице.
/Кр.Арсов/ ХП

7 1 -3 9 7 3 -4 -А л .П у зан о в , пос
ланик гта СССР у н ас ,  при
в е т с т в а  участниците в
събооа-митинг.

/ К р .А р с о в /  ХП

V -  39/3-'

7 1 - 3 9 7 3 - 1 1 - Ц в е т я  и венци 
пред паметника на първия 
партизанин -  Козапев*.  

/ К р . А р с о в /  ХП



г / > .л
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71-3974-5-0фициалните гос- 71-3974-10,11-Концерт на ансамбъла "Пирин" з чест 
ти на митинга-събор. на събора-митинг. /Кр.Арсов/ ХП

/Кр.Арсов/ ХП

М

71-3975-2,5-Концерт на ансамбъла "Пирин",Благоевград.
/Кр.Арсов/ ХП

#

^1-3976-4,6-Мястото крайниет° за образуването на гр.Банско, където е взето реше—
първата партизанска чета.

/Кр.Арсов/ ХП

’ * ̂  г.№. "ч-ч-
щ
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ „ , к, „
ул. ИГр. Игнатиев“ № 2ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 20 ГОДИНИ 

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ - СОФИЯ

д и р е к ц и я т а  ф о т о г рафи ята
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Тел. 87-64-91, 87-30-07

'Г

71-3045-5 - Официалните 
лица на тържественото 
чествуване.

71-3045-9 - Директорката 71-3046-2 - Фотоизложба 
на Центъра за чужди ези- "20 год.Център за чужди 
ци С.Димитрова. езици". /Крум Арсов/ЕИ

/Кр.Ярсов/ЕИ У <№*■■.I

71-3046-5,8 - Моменти от чествуването.
/Крум Арсов /ЕИ

71-3047-2 - Иван Лазаров - 
бивш доректор на Центъра.

/Крум Арсов/ЕИ

71-3047-7 - Момен т от
чествуването. 71-3047-11 - Г.Дими тро 

Гошкин - преде.на КПКВ'
/Крум Дрсов /ЕИ давателю^от^Дентъра?"

71-3048-7 - Др.Илиев - 
секретар на Центъра.

/Крум Арсов/ЕИ



*
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71-3048-12 - Момент от 71-3049-3,6 - Моменти
чествуването. /Кр.Арсов/ЕИ

от чествуването.
/Крум Арсов/ЕИ

71-3049-8 - Момент от 71-3050-1,5 - Моменти от чествуването.
чествуването./Кр.Арсов/ЕИ /Крум Арссв/ЕЙ

71-3050-9 - Момент от
чествуването.

/Крум Арсов /ЕИ
I

преподавателки. ката Михайлова.
/Крум Арсов/ЕИ
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СЕДМИЦИ НА КНИГИ И ДР.СЪБИТИЯ

ЛИРРКМИЯ НА фотографията
ЦЕНТРАЛ-ФОТО  

ул. „Гр Игнатиев4* № 2___________ Тел- 87-64-91, 87-30-07

ви

л

' (
иу

^г.4Д

>1 41 т*
/ 7  1

У Л;.
70-5154-6-Кяно||Сердикам - 
седмица на съветския 
филм. /Вас.Иванова/ ХП *

)

*



*  *  щ  т р  .
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТ

ЦЕН'1 РАЛ-ФОТ О

ул. „Гр Игнатиев“  № 2 _______

у г
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ -ЧЕСТВУВАНИЯ

I I
Ч

дА1 I \ \

Тел. 87 64-91, 87-30-0

70-4554-2,8,11-0ткриване месецът на плодовете, произведени в Кюстендилски 
окръг. На тържеството присъствуват др.Ст.Станоев, I секр.на ОК на БКП в 
Кюстендил и други официални лица. /Люб.Чаръкчиев/ ХП

^ » Р » 5 ♦ V
»' % V «  *,

Л } .  <
♦  г,

. ^  . Д  Л г  "§А',1Г ^

М 1 в
V** ' I *

Откриване месецът на пладовете в Кюстендилски окръг. /Люб.Чаръкчиев/ ХП
/II г \  А " * I а  н. — - — — . — - Л Р“ # — . а — - -  70-4555-«5-Президиумът
на тържеството. 70-4555-5-Ст.Станоев. 

I секр.на ОК на БКП в 
Кюстендил.

70-4555-8-Нрисъстващи 
на тържеството.



Тържествено честване 95 
71-2484-5-Проф.Калин- 
ков, представител на 
група съветски специа
листи .

години от Априлското въстание в Панагюрище./В.Иванова/йК 
71-2485-1-По време на 71-2485-2-Присъстващи на 
тържествената заря. тържествената заря.

Тържествено честване 95 
“2485-6—Стоил Узунов 

председател на Аграр
но-промишления комп
лекс открива митинга.

г. от Априлското въстание 
71-2485-8-Ангел Цанов, 
канд.член на Политбюро 
на ЦК на БКП изнася 
доклад на митинга.

в Пат гюрище./В.Иванова/ИК 
71-2485-Ю-Деловият пре
зидиум.

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

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

ЧЕСТВУВАНВ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

71-2483-10-Тържествено 
честване 95 години от 
Априлското въстание, 
гр.Панагюрище.
/В.Иванова/ИК

Честване 95 г. от Априлското въстание в Панагюрище. 
71-2484-1-Давид Паунов, 71-2484-3-Ст.Шандаров, 
син на поборник от Ап- генерал-майор изнася доклад 
рилското въстание. по време на тържествената
/В.Иванова/ИК заря. /В.Иванова/ИК



. Тържествено честване. 95 
71-2485-12-Присъ’стващи 
на митинга.

Години от Априлското въстание в Патагюрище./В.Иванова/ИК 
71-2486-1,2-Артисти и самодейци възпроизвеждат 
моменти от избухването на Априлското въстание 
в Паю гюрище.

Тържествено честване'95 години от Априлското въстание в Панагюрище./В.Иванова/ИК 
71-2486-3,4,6-Артисти и самодейци възпроизвеждат моменти от избухването на 
Априлското въстание в Панагюрище.

I

. ържествено честване" 95 години от Априлското въстание в Панагюрище ./В.^йваНова/ИК 
^1-2486-10,12,13-Артисти и самодейци възпроизвеждат моменти от избухването 
на Априлското въстание в Панагюрище.



алб. 5 4 - 3
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЧЕСТВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ №  2

Честване 95 години от Априлското въстание в Панагюрище
Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-2487-1,2,З-Артисти и самодейци възпроизвеждат моменти от избухването 
на Априлското въстание в Панагюрище. /В.Иванова/ИК

71-2467-4,5,5-Артисти и самодейци възпроизвеждат моменти от избухването 
на Априлското въстание в Панагюрище. /В.Иванова/ИКЧ.

и1* 1пг!п^*̂ ,̂ “Артисти и самодейци възпроизвеждат моменти от избухванетона априлското въстание, в Панагюрище. /В.Иванова/ИК
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71-2487-11-0фициалните 
лица отиват към хълма 
над града, за да напра
вят първата копка на
паметника./В.Иваноза/ИК

71-2488-1-Проф.Калин- 
ков прави първата коп
ка на паметника.
/В.Иванова/ИК

71-2488-7-Паметникът в 
местността Оборище.
/В.Иванова/ИК

°1~2489-7-Ангел Цанев, 
кандидат-член на Полит
бюро на ЦК на БКП пра
ви първата копка на па
метника над града.
/В.Иванова/ИК

1-2489-13-Ген.майор
тоянчо Шандаров 
рави първата копка. 
В.Иванова/ИК

71-2488-11-Проф.Янко 
Павлов,автор на памет
ника в местността Обо
рище. /В.Иванова/ИК

71-2483-5-Ангел Цанев, 
канд.член на Политбюро 
на ЦК на БКП прави пър
вата копка на паметника 
над града./В.Иванова/ИК

71-2489-11-Проф.Атанас 
Божков,зам.председател 
на Комитета за изкуст
во и култура прави пър
вата копка. на паметни
ка над града.
/В.Иванова/ик

71-2488-13-Па?летни кът 
в местността Оборище, 
/ в . Иванова/ИК



(
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54 - 3

СТВКН ЖИВОТ - ЧЕСТВУВАНЕ НА
годиш нини

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ц е н т р а л -ф о то

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

25 год. от създаването 
мархсизъм-ленинизвм при 
71-1692-1-Др.Румен По
пов.

на вечерния партиен университет при института по •
ГК на БКП. /Н.Хлебароза/ ХП
71-1692-3-Др.Тодор Стой- 71-1692-5-Част от прксъст- 
Чев. * Бащите на тържеството.

Тържествено чествуване на '25 год. от създаването 
верситет по марксизъм-ленинизъм при ГК на БКП. 
71-1692-7-Кр.Василев, 71-1692-10-Писателят
кандидат-член на ЦК Кладен Исаев.
на БКП.

на вечерния партиен уни- 
/Н.Хлебарова/ ХП 
71-1692-11-Хв.Димитров, рек
тор на института.

Х/т !

", 1-1692-12-Тържественочестване на 25 год.от 
създаването ьа вечерния 
па^т.университет по
?кгнаИБшГЛе1ШНИЗЪ;; п -о и

/Н.Хлебарова/ ХП

/1-1922-3,7-гТържествено чествуване 10 години от 
основаването на 87-мо осн.у-ще "Ген-гполковник Хр.Михайлов”.

/ Н . Х л е б а р о в а /  ХП

Ч'



5 4 - 3

/У  Я

Тържествено чествуЕане 10-години от основаването на 87-мо осн.у-ще 
"Ген.полковник Хр.Михайлов". ___  _   л</Н.Хлебарова/ XI

V-/« 7 1

Ц

71-1922-10-Част от 
ученическата прогоама 
на тържеството*

71-1923-3-0ткриване на 
тържеството.

71—1923—9—Хорът на училището.

71-1924-1,5,10-Тържсствено чествуване 10 годш и от основаването на 87-мо 
основно у-ще "Ген.полковник Хр.Михайлов". /Н.Хлебарова/ ХП

' И  /!\ / * { •«
а  и е

к
Честване 50 годишнината от създаването на Румънската комунистическа партия./Рогев/ 
71-2592-1-Присъстващи на 71-2592-4-Акад.Сава 71-2592-5-Присъствещи /ИК/
събранието. Гановски,председ. на на събранието.

Президиума на НС го
вори на събранието.



алб. 54 - 5

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ, 
ДРУЖЕСТВА, ХОРОВЕ, УЧИЛИЩА И ДР.

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

Вечер по случай създаване 
71-946-8-Хорст Квешниннг- 
зам.директор на информа
ционния център на ГДР.
/Т.Симеонов/ИК

армията на ГДР. ^-концерт ,посвете н
71-946-12-Ервин Вит,воен-на X конгрес на БКП,изне- 
ният,военноморски и воен-сен от хор "Планинарска 
новъздушен аташе при по- песен". /Т.Симеою в/ИК 
солството на ГДР-София.
/Т. Симеонов/ИК ‘ К-Щз

Вечер на българската революционна поезия. /Димо Рогев/ ИК
71-10ТЗ-3-Поетът Веселин 71-1013-7-Поетът Весе- 71-1013-8-Поднасяне цве- 
Андреев. лин Андреев. тя на поета Веселин Ан

дреев.

П^101з!иЪП м ? « аГ  Револ”«ио"на поезия. /Димо Рогев/ ИК
лин А н д р е е ^п о я кГ т ги Ф о й  ^ : 1 0 1 4 - г -П р и с ъ с т в а „и  71-1014-4-Докладчик - 
Киров.  ̂ ' на тържествената вечер.поетът-партизанин В.

Андреев.

П

VI



алб.  5 4 - 3
И -  / Л  /

Вечер на българската революционна поезия./Р.Марукян/ИК 71-1251-3-Честване 
71-1014-8-Поетът парти- 71-1014-11-0ркестърът "Све- Ю О  Год. на Парижкат 
занин Веселин Андреев тослав Обретенов" изнася комуна,
и полк.Трифон Киров. литературно-музикална прог- /тр.гкт. тьобомиго В/ИКрама. ' '

Честване 100 год. на Парижката комуна в София. /&.Любомиров/ ИК 
71-1251-4-Зам.председ. 71-1251-6-Президиумът на 71-1251-7-Присъстващи на 
на ОФ Владимир Бонев. тържественото събрание. тържественото събрание..

ч

71-1251-Ю-Присъстващи
на тържественото събра
ние за честване 100 год. 
от Парижката- комуна.
/Е.Любомиро в/ИК



5 4 - 3

ЧЕСТВУВАНИЯ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

« 7 • V/

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

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

71-1219-5-Фотовитрини 
пред ЦДНА, посветени на 
53 год. от създаването 
на Червената аомия. 

/Н.Хлебарова/ ХП

71-1219-8,9-Фотовитрини пред ЦДНА, посветени на 
100-годишнината от Парижката комуна.

/Над.Хлебарова/ ХП

Научна сесия по случай 100 год. от Парижката комуна. /Над.Хлебарова/ ХП 
71-1237-1,4-Акад.Б. Георгиев, зам. председател на БАН 71-1237-6-Проф.К. Байчински. 
открива сесията.

//У

.7

Научна сесия по случай 100
71-х^37-8-Доц.Хр.Несторов. 

/Н.Хлебарова/ ХП
год. от Парижката комуна. 
71-1237-9-Част от присъст
ващите на сесията.

/Н .Х лебарова/ ХП



01/  )>  7”

алб. 5 4 - 3

7Г-1534-2,4,5-Вечер на.космонавтиката в салона на Клуба на културните дейци, 
по случай 10 години от полета на първия човек в космова Юрий Гагаоин.

71-1818-4-Вечер,посве
тена не^10 годишнината 
от полета на Юрий Га
гарин. /В.Чапанов/ИК

Вечер,посветена на 10^-годишнината от полета 1а 
Юрий Гагарин. /Вес.Чапанов/ ХП
71-1817-3-Връчване знач- 71-1817-Ю-инж.Н.Коларов
ки на дейци от Българско- зам.председател га Общо
то астронавтическо д-во. народния к-т за Сългаро-

съветска дружба.

71-1817-12-Вечер,посве
тена на 1^-годишнината 
от полета на Ю.Гагарин. 

/В.Чапанов/ ХП



ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

1

/7 Л1/ I

Рецитал във ВНВВУ "Г.Бенковски",посветен на 3 март 
71-1003-1-Присъстващи на 71-1003-2-Лекция за Ос-
тържеството вобождението изнася 

Ан.Георгиев,

/Л.Златков/ ХП 
71—1003—З-Лекция за Ос
вобождението изнася 
Ан.Георгиев.

/  $//

Ц .  1 6 # 3

10М .  ' Ь

Рецитал във ВНВВУ "Г.Бенковски”,посветен на 3 ма 
71-1003-5-Част от при- 71-1003-6-Самодейци от
състващите на рецитала. ч-ще "Г.Бенковски".

/Л.Златков/ ХП 
71-1003-9-След рецитала 
курсанти и самодейци, 
разглеждат военно-истори
ческия м^зей, Плевен.

/Л .З л а тко в / ХП



5 4 - 3

ф

<

"Тържествен концерт, посветен на 93-та годишнина от 
71-1005-2-Представитедният 71-1005-3-Присъстващи
градски хор "К.Попова"^ на концерта.
Плевен. /Л.Златков/ /Л.Златков/ ХП

Освобождението
71-1005-5-Прясъстващи на 
концерта.

/Л.Златков/ ХП

*  &

Търнестзен концерт, посветен на 93-та годишнина от 
Освобождението на България, -Плевен. /Л.Златков/ ХП 
71-1005-6-Рецитал на само- 71-1005-7-Северняшкият
дейци от ч-ще "Г.Димитров'1 • вокално-инструментален

1

Тържествен концерт, посветен на 93—та годишнина от 
Освобождението на България, Плевен. /Л.Златков/ ХП
71-Ю05-8-^еверняшккят 71-1005-12-Естраден ор-
вокално-инструментален кестър "Плевен”, при

став* СП "Културон отдих"^
солистка.



ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

5 4 - 3
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. иГр. Игнатиев" № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

//

Чествуване 100 год. от създаването на читалище "Наука",Троян. /В.Иванова/ ХП 
71-803-9 10-Сцени от първата постановка на "Много- 71-804-10-Из оперетата 
страдалната Геновева". "Волният вятър".

■ а. * - * *  - '  • ’ • * ' *■"I- ■ ЙС

7/
Чествуване 100 год. от създаването на читалище "Наука", Троян. /В.Иванова/ ХП 
71-804-3^5-Сцени от първата постановка на "Много- 71-805-11-Сцена:от.пиесата 
страдалната Геновева"» "Криворазбраната цивили

зация".

у/Т~ !
/>

71-805-12-Чествуване 100 год. от създаването 
на читалище "Наука", Троян. Сцена от пиесата 
"Криворазбраната цивилизация".

/Вас.Иванова/ ХП

' : * 1
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I

Чествуване 100 год. от създаването на читалище "Наука",Троян. /Вас.Иваноза/ХП 
71-806-1-Сцена от опере- 71-80б-4-Диригентът Вла- 71-806-7-Сцена от оперетата 
тата "Прилепът". димир Парушев. "Българи от старо време".

71-806-9,10-Чествуване 100 год. от създаването на 
читалище "Наука", Троян. Сцени от оперетата "Бъл
гари от старо време". /Вас.Иванова/ ХП

71-1002-2-Д,Василев на ре
цитал в Плевен, посветен на
3 март#/тт** •

Литературно четене на 
71-Ю02-5-Д-р Г.Русев 
чете свои стихове. 

'/Л.Златков/ ХП

плевенски литературзи творци,посветено 
71-Ю02-6-Рецитзра Ена 71-1002.
Цветанова. «*»

/Л.Златков/ ХП /Л

на с март.
•12-Г рисъстващи
'ТЛЯ.
Златков/ ХП



алб. 5 4 - 3  I. ̂  от / > ,
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

ЧЕСТВУВАНИЯ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ,ДРУЖЕСТВА И ДР.
Юбилейна сесия на Висшия икономически институт-София 
по случай 50-годишнината от откриването на института

71-709-1-Засл.деятел на 
науката,д-р по правните 
науки Михаил Геновски.
/Р.Марукян/ ИК

71-709-4-Доц.кнж.Дим. 
Димитров-зам. ректор}! ди
ректор на Школата за 
следдипломно обучение. 
/Р.Марукян/ ИК

71-709-2-Акад.проф. 
Жак Натан-ръководител 
на катедрата по поли
тическа икономия.
УР.Марукян/ ИК

71-709-5-Проф.Отто от 
ГДР../Р.Марукян/ ИК

71-709-7-Ректорът наинститута проф.заел. 
деятел на науката К. 
Григоров. /Р.Марукян/ИК

71-709-8-Д-р Бедьо,зам 
ректор на -ВИИ-Будапеща 
/Р.Марукян/ ИК

71-709-3-Доц.инж.Димитър 
Димитров,зам.ректор на:ин
ститута и директор на шко
лата за следдипломно обу
чение./Р. Марукян/ ИК

71-709-6-Доц.Станислав 
Храдец от Пражкия универ
ситет./Р. Марукян/ ИК

71-709-9-Гюнтер от Вис- 
шето транспортно у-ще- 
Дрезден./Р.Марукян/ КК



Юбилейна сесия на Висшия икономически институт-София. /Р.Марукян/ ИК 
71-709-11-Студент от 71-709-13-Доц.Ст.Енев, 71-709-14-Проф.Стефанов
Африка. ръководител на катед- и проф.Жак Натан.

ра "Технология”.

/

Тъокествено събрание ю  на революционна партия. 
91—920—1—Секретарят на 
ГК на БКП П.Петков от
крива събранието.

5 0  Г Ш Н И  Я0НГ0АСК 
НАРОАНО-РЕВОЛЮЦИОННА 

ПАРТИЯ

1 / * ' тлм шш«ж л*. 1т п т У

/

чай 50 гол. от осюзаването на Монголската народ_ __ од.-.Марукян/ ИК 
1-920-3-Иван Танев-член 
а ЦК на БКП изнася док-

71-920-8-йван Танев - 
т̂ р̂тг ”л ККП изна-
г\ а  К П 1 Г  Т Г Я  Я

9^0—9 1л-0т',т'лт'тлт''!-ф ид- Вт*ор ата партийна школа
Дкалъгин Цетендас в приветства събранието, по случай 
50 г. от основаването на Монголската народно—рево
люционна партия./Р.!'арукян/дК



I
/

н н
\ ш

алб.  5 4 - 3
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА ИНСТИТУТИ, ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ДРУЖЕСТЕА,ХОРОВЕ,УЧИЛИЩА И ДР. ул. игр. Игнатиев1* №  2_______  Тел. 87-64-91. 87-30-07

3&* № % Г с"2-5С о & Ж ” / Е  Марукян^КК1 ° Н° Х0РЗ ПРИ
71-849-3-Хорът с дири- «-849-5-Директорът на
гент Л.Петкова.

■Директорът 
техникума произвася 
кратко слово.

икономически техникум
71-849-8-Хорът при тех
никума.

4

<] и  VI

71-849-12,16,17-Хорът при икономически техникум "Фр.Енгелс"-София./Марукян/ИК .

19.22 1

71-849-19-Хорът при 
икономическия техникум 
"Фр.Енгелс"-София. 
/Р.Марукян/ ИК

-"

|

I

*

71-849-22,23-Лиляна Петкрва,диригент ча хора при 
Икономическия техникум "Фр.Енгелс"-София.

/Р.Марукян/ИК



А

алб.

V  \\ \

Концерт по случай 25 г. от създаването на хора при икономическия техникум- 
"Фр.Енгелс"-Оофия. /Р.Марукян/ И К ....   71-850-6-Хорът пои тех-71-850-2-Хорът при тех
никум**

71-850-4-Лиляна Петкова- 
диригент на хора

71-850-6-Хорът при тех
никума .

Концерт при икономическия техникум "Фр.Енгелс-Со- 71-978-1-Ан.Енчев,зам.дирек- 
фия,но случай 25 г. от създаването му./Марукян/ИК ТОр на худ.галерия открива 
71-850-9-Хорът при тех- 71-850-11-Танцовият лекторията,посветена на
никума. състав при техникума. немския худ.А.Дюрер.

/Е.Любомиров/

Лектория,посветена на немския художник Албрехт Дюре
71-978-4-Кляус Цаимар,
III секретар на немското посолство.

/Е.Любомиров/ ХП

71—978—9—Част от присъст 
ващите на лекторията.

/Е.Любомиров/ ХП



%
алб .  5 4 - 3

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
чествувания ц е н т р а л -ф о т о

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

Тържествена заря по случай Деня на.съветските
% въоръжени сили

71-813-1-Знамето на 
столичния гарнизон. 
/Крум Арсов/ ИК

71-813-3-0фициалните . 
лица.
/Крум Арсов/ ИК

71-813-4-Сборен пионерс
ки отряд. /Крум Арсов/ИК

71-813-5-Военната му
зика./Крум Арсов/ ИК

71-813-9-Представител
ки части на Столичния 
гарнизон./Крум Арсов/ИК

71-813-8-Пред жертве- 
ника в чест на заги
налите съветски вой- 
..ни. /Крум Арсов/ ИК

71-813-11-Ген.лейте
нант Дим.Попов.
/Крум Арсов/ ИК

71-813-7-Представителни 
части на Столичния гар
низон. /Крум Арсов/ ИК

71-813-12-На колене в 
чест на загиналите 
за делото на Великия 
октомври./Крум Арсов/ИК



Тържествено честване. Деня на съветските въоръжени сили-София

а л б .  5 4 - 3

71-314-1-Кап.I ранг Ми
хаил Лишчин,военният 
аташе при посолството 
на СССР отговаря на при- 
ветствията./Т.Симеонов/ИК

71-815-7-Зам.м-рът на 
народната отбрана ген. 
полк.Август Кабакчиев 
приветства събранието. 
/Т.Симеонов/ ИК

71-814-5-Деловият пре
зидиум на тържествено
то събрание.
/Т.Симеонов/ ИК

71-815-8-Деловият пре
зидиум на тържествено
то събрание.
/Т.Симеонов/ ИК

71-815-3-Деловият пре<- 
зидиум на събранието. 
/Т.Симеонов/ ИК

71-815~9-Тържественото
събрание.
/Т.Симеонов/ ИК

71-815-10-Председате*..лят на ГК на ОФ Драган 
Върбанов приветства съб
рани е то. /Т. Симеонов/ИК

71-815-12-0тг.секретар 
на Общонародния комитет 
за българо-съветска друж
ба Мих.Манев приветства 
събранието./Т.Симеонов/ИК



14 у /й' ъл

алб .  5 4 - 3
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЧЕСТВУВАНИЯ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Юбилейна сесия на Висшия икономически институт-София

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
. Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-708-6,8-Засл.деятел на науката проф.Кирил Гри 
горов, ректор на института,говори при откриване
то на сесията. /Р.Марукян/ ИК

71-708-11-Проф.д-р Румен 
Янакиев,ръководител на 
катедра.
/Р.Марукян/ ИК

71-708-2-Пред паметната 
плоча на загиналите в 
борбата против фашизма и 
капитализма студенти,възпи
таници на института. 
/Р.Марукян/ ИК

71-708-4-Ректорът на ин~ 
ститута проф. Кирил Гри
горов говори при откри
ването на сесията. 
/Р.Марукян/ ИК

71-710-1,3,4-Присъстващи на сесията. /Рафи Марукян/ ИК



> л
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Обилейна сесия на Висшия икономически институт-София

71-710-6,7,9-Присъстващи на сесията# /Рафи Марукян/ ИК

71-710-15-Проф.Григор 
Пописаков, ръководител 
на катедра,говори по 
време на сесията.
/Рафи Марукян/ ИК

71-710-19-Присъстващи на 
сесията.
/Рафи Марукян/ ИК

71-710-2З-Студент от Аф
рика по време на сесията. 
/Рафи Марукян/ ИК

71-711-3-Канд.на иконо
мическите науки проф.Н. 
Вълев говори по време на 
сесията./Р.Марукян/ ИК

71-711-7-Присъстваши на 
сесията./Р.Марукян/ ИК

71-711-9-Засл.деятел на 
науката, д-р по правните 
науки Михаил Геновски. 
/Рафи Марукян/ ИК



а V- з
алб. 5 4 - 3

V к гг

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Ц 0

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Чествуване 50 годишнината на ВИИ "К.Маркс"-София

71-713-8-Деловият прези 
диум на тържеството. 
/Р.Марукян/ ИК

71-713-9-Присъствуващите 
на тържеството.
/В.Иванова/ ИК

Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-714-1-Ректорът на инсти
тута проф.К.Григоров по 
време на честването.
/В.Иванова/ ИК

71-714-3-Деловият пре
зидиум на тържеството, 
/ в .Иванова/ ИК

.
(

71-?14-5-Председ.на МС и1 
секретар на ЦК на БКП Т. 
Живков приветства присъст
ващите на тържеството.
/В.Иванова/ ИК

71-714-7-др.Т.Живков 
връчка орденмГ.Димитров” 
на ректора на института 
проф.К.Григоров.
/в.Иванова/ ИК

71-714-9-Студент от ВУЗ 
к-тет на Комсомола дава 
обещание-.
/В.Иванова/ ИК

71-714-11-Др.Т.Живков 
поздравява представителя 
от ВУЗ к-тет на Комсо
мола ./В.Иванова/ ИК

71-714-12-Деловият прези- 
иум на тържеството.
В.Иванова/ ИК7



нлб.  5 4 - 3

Чествуване 50 годишнинана на Висшия икономически и нститут-София

71-715-2-Начо Начев - зам. 
м-р на М-во на Народната 
просвета по време на тър
жественото честване.
/В.Иванова/ ИК

71-715-3-Начо Начев-зам. 
м-р на М-во на Народната 
просвета по време на 
тържеството./Р.Марукян/ИК

71-715-4-Акад.Кирил 
Братанов от Съюза на 
научните работници по 
време на тържеството. 
/В.Иванова/ ИК

I'О

71-715-11-Д-р Бедьо- 
зам.ректор на ВИИ-Буда- 
пеца на тържественото 
честване./В.Иванова/ИК

71-716-1-Доц.Станислав 
Храдац от Пражкия универ
ситет поздравява ректора 
на института.
/В.Иванова/ ИК

71-716-3—Демигвр Робер 
Андрей от ВИИ-Братислава 
на тържественото чест
ване. /В.Иванова/ ИК



5 4 - 3
3

ЧБСТВУВАНИН ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

70-3167-2-Ген.Шопов говори за 
героизма на партизаните, пад
нали в бой под вр.Персенк,
послучай 26 год. от битката. 

/Ьед.Чобанов/ ХП

Чествуване 100 год. читалише "Наука” в Троян.
/Бас.Иванова/ ХП 

71-800-1-М.Миревски, 71-800-4-П.Съйчевски,
председател на ГНС председател на чители-
открива тържеството. щето.

Чествуване 100 год 
71-800-7-Дедовият 
зидиум.

. читалище "Наука” в Троян. /Вас.Иванова/ ХП 
пре- 71-801-1-Стари читалищни 71-801-2-Част 

дейци. твуващите на
от присъс- 

тържеството

Щ , % о  ! _ //
71-801-11-Ил.Петков, зав.отдел при Комитета за 
изкуство и култура на тържественото чествуване 
100 год. от създаването на читалище "Наука” в 
гр.Троян. /Вас.Иванова/ ХП



АТРМФАЯЮТОа

с

Чествуване 100 год. от създаването 
71-801-12-Ил.Петров,зав. 71-802-1. 
отдел при Комитета за из- читалище 
куство и култура. Д.Кирчев

на читалище "Наука" в Троян. /В.Иванова/ХП 
■Секретарят на 71-802-2-Председателят на 
"Гогоз",Ловеч, чит."Развитие",Севлиево,

М,и«ачов,

Чествуване 100 год. от 
71-802-4-Н.Филипов,дир. 
на окр.представителство 
по музика,ЛоЕеч.

създаването на читалище "Наука",гр.Троян. /В.Иванова/ХП 
71-802-б-Т.Лилова,заве- 71-802-12-Хор на запасните 
ждаща библиотеката при офицери с дир.Ив.Генков, 
читалището.

Чествуване 100 год. от 
71-803-1-Поетично приветствие - група реци- 
татори.

създаването на читалище "Наука", Троян. /В.Иванова/ ХП 
71-803-4-Битовата вокална 71-803-7-Дочо Вачков в 
гр^па при читалището. ролята на глашатай.
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ - ЧЕСТВУВАНИЯ

Д ирекция  на ф о то гра ф и я та
ЦЕНТ РЛЛ-ФОТ О

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

Тържествено честване 40 
71-59-1-Деловият прези
диум.

год. от създаването на в."Транспортен глас"./И.Зиновиев, 
71-59-5-Иървият зам.м-р 71-60-2-Ген.директор нана транспорта Ан.Пенев 
чете приветствие. БДЖ Д.Диманов приветства

събранието.

V  -  (оО

Тържествено честване 40 
71-60-6-Зам.ген.дирек
тор на ДСО "Автотранс- 
порт"Дим.Николов чете 
приветствие.
/Кл.Зиновиев/ ИК

год. от създаването на в.

чете приветствие от име
то на Бълг.гражданска
авиация./Ил.Зиновиев/ИК

71-612-2-Концерт на со
фийския духов оркестър по 
случай 20-год. от създа
ването му. /Д.-^огев/ ХП

;1‘' 5,8,10-Концерт на софийския духов оркестър по случай 20 години
създаването му. /Д.Рогев/ ХП



1 .

71-еЦ-1,6-Концерт на софийския духов оркестър по сяучай
20 год. от създаването му. /Д.Рогев/ ХП

71-613-1,5,8-лонцерт на софийския духов оркестър, съвместно с хор "Вл.Маяковски" 
по случай 20 години от създаването на оркестъра. /Д.^огев/ ХП

^Вл67йГ^Д7Д9“пЛвА К0НцеРта «а софийския духов оркестър, съвместно Вл.Маяковски", по случай 20 години от създаването на оркестъра.
/Д.Рогев/ ХП

с хор
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

Юбилейна сесия на ВИИ "К.Маркс"—София.71-711-11,13-Проф.Петър Шапкарев,хоноруван препода
вател към катедрата “Статистика",чете лекции по 
търговска статистика. /Рафи Марукян/ ИК

71-711-15-Проф.д-р Румен 
Янакиев,ръководител на 
катедра по време на сесията

71-711-16-Проф.Д-р Г. 
Свраков чете лекции по 
финанси и кредит на со
циалистическата държава 
и по парично обръщение 
и кредит при капитализма. 
/Рафи Марукян/ ИК

Тържествено честване 20 год. от създаването на 
катедра по политикономия. /Д.Рогев/ ИК
71-7?6-*-Част от присъст- 71_776_2-цВетя за пре-
ващите на тържеството. зидиума на събранието.

■ #

1 .... .. еЛ С " ~ тъРжествено чествуване 20 год. от създаването
р ^ т Г в '3' ^ 0®-К-ГрИГ0‘>0в - ПО?1-777Я6° кТ г ' / Д .Р о г е в / ш еДРа

тор на института, с п о н д е н ^ ; ДБ Х ^ Л' К° Ре"  71- ™ 7 - 7 - П р и в е т с т в и я  л
значки и грамотиРРЪЧВа Каменов18 ° Т проф* Е вге



ВИИ "К.Маркс” - тържествено чествуване 20 год. от създаването на катедра по
политикономия. /Д.Рогев/ ХП

71-777-10-Е.Русаков при- 71-778-1-Приветствия към 71-778-2-Присъствуващи 
ветства юбилярите от име- юбилярите от проф.Хр. време на тържеството,
то на съветското посол- Попов, 
ство.

по

______

ВИЙ "К.Маркс" - тържествено чествуване 20 год. от създаването на катедра по
политикономия. /Д.Рогев/ ХП

71-778-5-Присъствуващи 71-778-6-Проф.Жак Натан 71-778-11-Полагане венец
по време на тържеството, награждава студенти-от- пред паметника на патрона

личници. на института Карл Маркс.

алб.  54

»

<I V П

/

71-713-1-Партийният сек
ретар на ВИИ-СсфиЯ Данаи
лов открива тържеството 
по случай честв’.гване 50 
годишнината на института. 
/В.Иванова/ ИК

71-71З-6-Ректорът на ин
ститута проф.К.Григоров 
по време честването на 50 
годишнината на ВИИ^София 
/В,Иванова/ ИК
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ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
ЧЕСТВУВАНЕ ГОДИШНИНА НА СЪБИТИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

години Пловдивски симфоничен оркестър

71-245-10-Призетствие от 
Дража Вълчева от ОК на ГК 
на БКП.

/Л.Георгиева/ ХП

!» „й' УГ

4

71-246-2-Предедателят на 
Съюза на бълг.музикални 
дейци Ал.Нейски.

/Л.Георгиева/ ХП

71-246-4-Част от деловия 
президиум и оркестрантите 
по зреме на тържеството. 

/Л.Георгиева/ ХП

' 1 /

V

71-246-11-Засл.артист 
Руслан Райчев дирижира 
пловдивския симф.оркес 
тър. /Л.Георгиева/хП

— ......-  -

А I/ У ♦ 1? '

71-247-1,З-Концерт на пловдивския симфоничен 
оркестър под диригентството на заел.артист 
Руслан Райчев в чест на юбилея.

/Л.Георгиева/ ХП

Н : ^ ! : ? ’?'4-3аол-аР™ст Руслан Райчев дирижира ц о в м в о к а Я ^ Ю и Доркестър по време на юбилейния концерт.
/Лиляна Георгиева/ ХП



алб. 5 4 - 3

100 години читалище "Г.Димитров” в с.Бобошево,Кюстендилски окръг. 
71-299-2-М.Накова,пред. 71- 299-3-Присъстващи 71-299-7-Президиумът
на общинския съвет. на тържеството. тържеството.на общинския съвет.

/Л.Чаръкчиев/ ХП
на тържеството.

/Л.Чаръкчиев/ ХП
тържеството.

/Л.Чаръкчиев/ ХП
на

%  - /  -  //

71-298-11-Сто години чи
талище ”Г.Димитров" в 
с.Бобошево,Кюстендилско. 
Говори партийният секрет 
на обищинския комитет.

/Люб.Чаръкчиев/ ХП

100 год.читалище "Г.Димитров” в с.Бобошево, Кюстен
дилски окръг. /Люб.Чаръкчиев/ ХП 

71-299-9-Ил .Петков, завеж- 71-299-10-Награждаване 
дащ читалища при КИК. на стари читалищни де

ятели .
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< п /
ДИРЕКЦИЯ ИА ФОТОГРАФИЯТА
ДИР------ ц^нТРАЛ-ФОГО

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ул. „Гр. Игнатиев*1 № 2________ Тел. 87 (>4-91, 87-30-07

ГОДИШНИНА НА СЪБИТИЯ ~
25 години пловдивски симфоничен оркестър

71-242-2-Деловият пре
зидиуми и оркестрантите. 

/Л. Георгиева/ ХП
71 24с б Част от присъс- 71-242-10-Д.Вълчева поднася 
тващите на тържеството. орден "9.IX." на пловдив- 

/ Л . 1 еоргиева/ ХП ския симф.оркестър.
/Л.Георгиева/ ХП

71-242-12-Част от оркес
трантите, по Ереме на тър
жеството./Л.Георгиева/ ХП

71-243-1,4-Поднасяне на цветя и приветствия.
/Л.Гео_гиева/ ХП

71-244-2-Дража Вълчева от ОК на ГК на БКП 
приветства оркестъра—юбиляр.

/Л.Георгиева/ лП
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?1-244-4-Ат .Божков от КИК 
поздравлява з.а.Руслан 
Райчев - диригент на ор
кестъра .

/Д.Георгиева/ ХП

71-244-5,6-Деловият президиум по време на тържество
то. /Л.Георгиева/ ХП

♦

71-244-8,11-Деловият президиум и оркестрантите по вре
ме на тържеството. /Л.Георгиева/ ХП

}

71-245-^'-Зае л. артист-ди
ригентът Руслан Райчев. 

/Л.Георгиева/ ХП
71—24о-5,6—Деловият президиум по време на тър

жеството. /Л.Георгиева/ ХП

•V - - - - -  .



ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

- г г -щ г*

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. иГр. Игнатиев*4 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-67

ЧЕСТВУВАНИЯ

75 години български цирк. 
72-846-1-Др.Т.Живков и 
гд.режисьор на цирка в 
Москва В.Годавко, гости 
на юбилейния спектакъл.

/Т.Симеонов/ИК
72-846-2-0фициадните
лица гости ва юбилей
ния спектакъл.

72-846-3-По време на 
спектакъла.

Юбилейният спектакъл "75 
72-847-2-Директорът на 
цирковете в Дания /с  
бялата коса/.

български цирк". /Т.Симеонов/ИК 
72-847-3-Миотер Сенко. 72-847-5-Ветерани на 

цирковото изкуство в 
НРБ.

9

\

72-847-6-Съпругата на починалия Пиронков, 
един от пионерите на цирковото изкуство 
в България /в средата с бялата коса/.

/Т.Симеонов/ИК
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Юбилейният спектакъл ”75 
72-847-7-Гостите от 
СССР.

Щ
години български цирк”. 
72-847-8-Др.Т.Живков 
разговаря с гл.режи
сьор на новия московс
ки цирк Вадь Голавко.

Юбилейният спектакъл 
72-848-4-Почетният 
президиум.

”75 години български цирк” 
72-848-9-Почетният 
президиум.

/Т.Симеонов/ИК
72-847-11-Др.Т.Живков и 
гл.режисьор на новия мое 
ковски цирк Вадь Голавко

. /Т.Симеонов/ИК
72-848-11-Трибуната 
с официалните лица.



О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т

ЧЕСТВУВАНИЯ

Алб. 5 4 -3 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ТщНТРАЛ-ФОТО

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

75 години български цирк. 
72-728-5,7-Зад кулисите. 72-728-12-Дхими /Добромир 

Халаджов/ като зрител...

75 години български цирк.
72-736-2,4-Доайена на българската клоунада 
з.а.Тодор Козарев, носител на наградата иГрог"

/А.Цанков/ МК 
72-736-5-Клоуна Венци гри
мира Джими - 7 годишния До̂  
бромир Халаджов.

72-736-12-Кръщявката на Добромир 
Халаджов - Джими, от българския цирк

/А.Цанков/ МК
»



Алб. 54-3

75 години български 
72-760-8,10,12-3.а. 
Халаджов/.

цирк.
Тошко Козарев в

/А.Цанков/ МК 
творчески разговор с Джими /Добромир

75 години български цирк. 
72-845-1-Почетният пре
зидиум.

/Т.Симеонов/ИК 
72-845-5-Цветя за пое 
даника на СССР в НРБ 
Ал.Пузанов.

п
72-845-6-0фициалните
лица.

>N
V

Юбилеен спектакъл "75 г. български цирк". /Т.Симеонов/ИК 
72-845-7,8-Ветерани на цирковото изкуство. 72-845-12-0ткриване

ва спектакъла.

V/


