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ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦ.
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 ̂ ЦЕН1РАЛ-ФОТО 
л. „Гр. Игнатиев“ №  2 Тел. 87-64-91, 87-30-07
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72-5935-2,З-Чехословашка просветна делегация, во
дена от м-ра на образованието ьа ЧССР инж.Хавдцн 

.полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.
/В.Лвано^-а/йК

73-89-6-Гостуващата у нас 
виетнамска икономическа де 
летя ия полага венци пред 
мавзолея на Г.. имитров.

/М.Еелинова/МК
------

73-89-7-Поклонение пред мавзо
лея на Г.Димитров от гостува
щата у нас ви тнамека икономи
ческа делегация.

/М.Велино ва/МК

73-706-3,5-Полагане на венци пред мавзолея на 
Г.Димитров от министъра на външните работи на
ДРВ Суан Туй. /Д.Рогев/Мь I «
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73-527-3*, 4-СлуЛсиУели от 
''•-но на външната търгов 
полагат в.енец пред памет
ника на Васил Левски в Со 

/Емил Богоев/ИК

ига-



алб. 5 4 - 5

73-527-7,10,11-СлуXI тел I от М-во на външната търговия полагат венци пре; 
паметника на Васил 2евсси - София. /Емил Богоев/ИК

% !

73-627-2,6,8—Членове на Политбюро на ЦК на БКП на гело с председателя на 
Държавния съвет др.Т.Живков полагат венци пред па сетника на Съветската 
армия в София. ,/Ем.Богоев/ИК

шяшт

У I  -4 И & _  \
73-628-8-Членове на Политбюро на ЦК на 
БКП начело с др.Т.Живков полагат венци 
пред паметника на Съветската армия в 
София. /Ем.Богоев/ИК

I*



0БЩЕСТБЗН ЖИВОТ. ПОЛА '\НЕ ЗИНЦИ

72-5846-1,6-Делегати и гости на II конгрес на 
културата в България полагат венци пред памет
ника на Съветската армия в София. /П.Божков/ИК

-

72-5879-2-Новоназначеният 
пълномощен посланик на КНР 
у нас Ли Чян Хан полага венец 
пред мавзолея на Г.Димитров.

-/ИК

72-5941т2,3,4 - Полагане на яеноц пред мавзолея нь 'ДГ.Дкмитров"от паоти 
ката делегация* на Г Д Р водена от председателя на Центрадиана ревизионна
комисия на ГхХП - Курт Зайпт /Рафи Марукян/ЕН

72-5941-6-Полагане кд венец пред мавзолея 
"Г.Дймитров" от партийна делегация на ГД? 
водена от председателя на Лентралната реви 
зионна комисия на ^ЕСП - Курт Зайпт 

/рафи Марукян/ЕН
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72-5952-4,7-Пребиваващата в страната ни делега
ция на Република. Гвинея, водена от д-р Барк Алба 
Уяар, полагат венец пред ̂ мавзолея на Г.Димитров

/Рафи ЪГарукян/ЕН

72-5952-9-Съветскг туристи по
лагат венец пред мавзолея на •’ 
'"Г. Димитров" к.м ,кян/ЕН

.
.  '

.
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72-5853-1,3-Подагане на венец пред паметника на Ленин от делегатите 
на II конгрес на културата. /Е.Любомиров/МК

у •••—
г

- I/

> ж

72-5853-4-Полагане на венец пред паметника 
на Ленин от делегатите на II конгрес на 
културата. /Е.Любомиров/МК



алб. 5 4 - 5  |

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

*

72-5725-8,9-Новият индонезийски посланик Абу 
Лубис полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.

/Кр.Узунова/ИК

К - Ш

I

72-5731-1-Членове на дру
жеството на съветско-българс
ка дружба на РСФСР полагат 
венец пред мавзолея на Г.Ди
митров. /М.Велинова/ИК

Н - 5 1 У - А . З
72-5731-2,З-Членове на дружест
вото на съветско-българска друж
ба на РСФСР полагат венец пред 
мавзолея на Г.Димитров.

/М.Велинова/ИК

72-5263-4-Артисти от 
театър "Моссовет" пола
гат цветя пред паметника 
на незнайния войн - гр. 
Петрич. /Т.Симеонов/ИК

, 1 . _ _ _______ , (4
72-5725-1,6-Индонезийският посланик Абу Лубис 
полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.

/Кр.Узунова/ИК

я Ш  \



72-5758-2,5-Студенти - гости на гр.София полагат 72-5759-3-Венци пред 
венци пред мавзолея на Г.Димитров. /П.Божков/ИК мавзолея на Г.Димитров. 
Е Г Ш  /П.Божков/ИК

72-5760-1,3,4-Студенти полагат венци пред мавзолея на Г.Димитров по случай 
8.XII.- студентския празник. /П.Божков/ИК

73-12-1,2,4-Делегация на СГНС полага венци пред паметника на Освободителите, 
^офия по случай 95 годишнината от освобождението на града. /М.Велинова/ИК

■
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ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

72-5271-1,3 - Полагане на венец пред мавзолея на Г.Димитров от 
посланика на Бангладеш Шамсур Рахман. /Рафи Марукян/ЕИ

72-5271-5,10,12 - Полагане венец пред мавзолея на Георги Димитров от посланика 
на Бангладеш Шамсур Рахман. /Рафи Марукян/ЕИ

31/ -  51^1

72-5271-21 - Полагане венец пред мавзолея на 
Георги Димитров от посланика на Бангладеш.

/Р.Марукян/ЕИ
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72-5271-28 - Полагане венец1 пред 
мавзолея на Г.Димитров от посла
ника на Бангладеш. /Р.Марукян/ЕИ

72-5404-3-Членове на Полит
бюро на ЦК на БКП полагат 
венци пред паметника на 
В.И.Ленин - София./Д.Рогев/ИК

72-5404-4,6-Членове на Политбюро на ЦК на БКП 
полагат венци пред паметника на В.И.Ленин-София.

/Димо Рогев/ИК
72-5252-4-Артистлте от 
Московския театър 'Ч.ТОССОЕЕТ" 
положиха венец пред мавзо
лея на Г.Димитров /Т.Симеонов/

<2-^404-5,7,10 - Артистите от Московския театър 'ЧйОСССВЕТ'' пред маззслея на Георги Димитров
/Т. Симеонов/ЕН

положиха
IV ^

венци



• ____________^

72-3956-2,3,5-Моменти от полагането на венец пред Мавзолея от министъра на вън
шните работи на Монголската народна република Лодонгийн Ринчин.

/Н.Хлебарова/МК

72-3956-7,9-Моменти от полагането на венец пред Ма 
взолея от министъра на външните работи на Монголс
ката народна република Лодонгийн Ринчин.

/Н.Хлебарова/МК

72-4005-2-Лодонгийн Ринчин, 
м-р на външните работи на МЕР, 
положи венец пред паметника на 
съветската армия.

/А.Цанков/МК

О  ?

: - .

72-4608-10-Новият извънреден и пълномощен 
посланик на Република Гвинея Абубакар Биро 
Канте полага венец пред мавзолея на Георги 
Димитров. /Л. Георгиева/Ь1К

СУ- т
Алб. 54-5

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

*
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72-5083-5,5-Пссланвкът на Иран Ахмат Армалан г.олага 
венец през мавзолея на Г.Д'ми;ров. /В.Ивановг/ИК

72-5379-6-Посланик**."! на Япо
ния у нас г-н Акира Окада 
полага венец пред мавзолея 
на Г.Димитров./Д.Рогев/МК

г_ .

72-5379-7,9-Новоназначеният посланик на Япония у нас г-н 
Акира Окада полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.

/Д.Рогев/МК

72—5008—2 5-Участниците в републиканското първснст- 
во по ракетомоделизъм в гр.Стара Загора поднасят 
венци пред братската могила. /Н.Чобанов/ИК

IЯЖЙЛ -

72-5083-2-Посланикът на Иран 
Ахмат Армалан полага венец 
пред мавзолея на Г.Димитров.

/Бас.ИваноЕа/ИК

/ :
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
централ-фото

0
ул. „Гр. Игнатиев11 № 2

Б Щ Е С Т В Е Н К И В О Т  *

ПОЛАГАН< НА ВЕНЦИ

Тел. 87-04-91, 87-30-07

г +* У

(>

72-4673-31-Членове на Политбюро 
на ЦК на БКП, начело с I секретар 
на ЦК на БКП др.Т.Кивков полагат 
венци пред паметника на Съветска
та армия по случай 28 г. от 9.IX. 
1944 г. /Ем.Богоев/ИК

72-4756-3-Анжела Дейвис 
полага венец пред мавзо
лея на Г.Димитров.

/Крум Арсов/ИК

у? СУт ч \ (п
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72 4756-5,8,10-Ан^ела Дейвис полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.

<± «I
? II в яви В П ’ И I? п

/Крум Арсоз/ИК \
I /

72-4779-3,4-Поднасяне ве
нец от чехословашка пар
тийно-икономическа деле
гация пред мавзолея на 
Г.Димитров.

/Л.Георгиева/МК



%
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72-4886-2,5,7-Моменти от полагането на венец пред мавзолея на Г.Димитров 
от делегацията на НС на Фронта на соц.единство в СР Румъния,

/Й.Хлебарова/МК

72-4886-10-Делегацията на 
НС на Фронта на соц,един
ство в СР Румъния положи 
венец пред мавзолея на / 
Г.Димитров,/Н.Хлебарова/МК

 ̂5
*

V.Г

VI -
72-4932-3,4-Новоназначеният и извънреден посланик 
на Афганистан в България полага венец пред мавзолея 
на Георги Димитров. /Р.Марукян/ИК

*

72-4932-16-Венец пред мавзо
лея на Г.Димитров./Р.Марукян/ИК

м.

I

I

*

I  V
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

централ-фото
ул. „Гр. Игнатиев” № 2 

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

Тел. 87-64-91, 87-30-07

8 19443?У1?1944’ г~»а/2 ® " ° ТО МЛ0Т° на Иванка Терзиева, увита наг*н 0•5°г°милово,Старозагорски окръг.
/Н.Чобанов/МК

72-3496-2 ,4 ,5-Зам.председ. на Мин.съвет на ГДР д-р Вайс и зам.председ. на 
Мин.съвет на НРБ проф.Ив.Попов полагат венец пред мавзолея на Г.Димитров.

/В.Иванова/ИК

72-3496-6,7,11-Зам.председ. 
мавзолея на Г.Димитров.

на Мин.съвет на ГДР д-р Вайс полага венец пред
/В.Иванова/ИК



■72-4481-3,7,10-Гостуващата у нас белгийска парламентарна делегация полага ве
нец пред мавзолея на Георги Димитров. /Х.Румян/МК

на Политбюро на ЦК на БКП, начело с I секретгр 
на ЦК на ЗКП и председател на Държавния съвет др.Т.Живков полагат *ен-
ци пред паметника на Съветската армия по случай 28 г. от 9. IX. 1944 г.

/Емил Богоев/иК

72-2952-1.З-Венци на паметника на загиналите от с.Ви- 
нарово,Старозагорски окръг. /Н.Чобанов/МК

7'2-4481-1-Белгийска парла
ментарна делегация полага 
^венец пред мавзолея на Ге
орги Димитров./Х.Румян/МК

Алб. 54-5 / 9 I

! I/ А/
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алб. 5 4 - 5
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО ' “
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-9], 87-30-07

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т  
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

72-2189-2,6,7-Полагане на венци пред паметника на Гео Милев в гр.Стара Загора
/Н.Чобанов/ИК

Ш - Л ч Ш

УА-М1?- 7
72-2269-7-Полагане на венци пре; 
паметника на Съветската армия в 
София. /Емил Богоев/ИК

72-2189-11-Полагане на 
венци пред паметника на 
Гео Милев - гр.Стара За
гора. /Н.Чобанов/ИК

72—2249—13—Полагане на вен— 72—2269—2—Полагане на вен
ци пред паметника на загина- ци пРеД паметника на Съветс- 
лите 22—ма антифашисти от ката армия-София. 
с.Горско сливово,Ловешки /Емил Богоев/ИК
окръг. /В.Иванова/МК

\  4



72—2270-1,4,5-Полагане на венци пред Братската могила

адб. 54-5

5
София. /Емил Богоев/ИК

#

72-2273-2,4,9-Полагане на венци пред костницата на съветските войни. /Р.Марукян/ИК

о

1̂\!
72-2273-10,13-Полагане на венци пред костницата на съ
ветските войни. /Рафи Марукян/ИК



ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ул. „Гр. Игнатиев'4 № 2
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Тел. 87-64-91, 87-30-67

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

АМ,6

72-2285-2,4,6-Участниците в международния симпозиум 
ционната журналистика" полагат венци пред мавзолея

"Г.Димитров и револю- 
на Г.Димитров.

/Крум Арсов/ИК

4Ж 0

Ш&к-

72-2285-7,11-Учаетниците в международния симпозиум 
"Г.Димитров и революционната журналистика" полагат 
венци пред мавзолея на Г.Димитров. /Кр.Арсов/ИК

72-2421-2-Делегация от 
ЧССР на м-во на вънпните 
работи полагат венец пред 
мавзолея на Г.Димитров.-/та—

72-2421-4,^,7-Средношколци и абитуриенти
: - ДИМИТРОВ* ./ V-; София-посевават мавзолея

/Д.Рогев/ИК
на
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72-2535-8,Ю-Артисти от Московския сатиричен теа 
тър полагат венци пред мавзолея н^Г.^митров^

72-2550-7-Участници в меж
дународната филателна из
ложба полагат венци пред 
мавзолея на Г.Димитров.

/Р.Атанасова/ИК

\ * *

72-2650-8-Делегатите- 
участници в международ
ната филателна изложба 
"Соцфилекс" полагат
венци пред мавзолея на 
Г.Димитров.
/Р.Атанасова/ИК

Тържествено чествуване 100 год. на Априловската 
гимназия - Габрово. /В.Иванова/МК
72-2615-4,7-Полагане на венец пред паметника на 
Васил Априлов от Ив.Абаджиев и К.Гяуров.

72-2919ци Дома1^РйР»п Т  социалистическия труд полагат вен- *• * узеи Г.Димитров в с*Ковачевци. ем> .
~ /Е.Любомиров/ИК
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ОБЩЕСТВЕН КИВОТ 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

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

I

72-1455-7,9,10-Каршал Ив.Якубовски полага венец пред мавзолея 
Димитров. /Тодор Симеонов/ПК

1

м
&

72-1455-11-Маршал Ив. 
Якубовски - СССР пола
га венец пред мавзолея 
на Г.Димитров.
/Тодор Симеонов/ИК

7 . /

1

1

72-1544-2-Ученици от сред
но музикално у-ще в София 
полагат венец пред мавзо
лея на Г.Димитров, по слу
чай 25 годишнина на у-щето

/Димо Рогев/ИК

4
•ц

к "• '•>’ ♦

у

72-1627-3-Полагане на венец пред паметника на 
Ленин от М-ра на народното здраве д-р Ангел 
Тодоров и 1-ви зам.преде, на БЧК Г.Господинов 
по случай Деня на здравния работник.

/Е.Любомиров/МК

*



Алб. 54-5

ч \

У

72-1627-7-Полагане на венец пред 
мавзолея на Г.Димитров от М-ра на 
'народното здраве д-р Ангел Тодоров 
и 1-ви зам.преде, на БЧК Г.Госпо
динов по случай Деня на здравния 
работник. /Е.Любомиров/МК

Ш д  Ш

• : :\ • 'Л-

72-1627-8-Здравни дейци в разговор 
с М-ра на народното здраве д-р Ан
гел Тодоров /в средата/.

/Е.Любомиров/ МК

И  9

'/ :яг ( )

9

'1&  ?

Врях Хонехор Рогвв/&К

72-3491-3,4,8-Министърът на труда на Перу ген.Педро Сала Орско полага ^енец пред
мавзолея на Г.Димитров. _ /Н.Хлебарова/ИК



алб. 54-5

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

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

*

72-3158-6,9 - Делегатите от Международната кон
ференция за Г.Димитров, начело с др.Т.Живков 
и др.Ст.Тодоров положиха векпи пред мавзолея 
на Г.Димитров. /Р.Атанасова/ЕИ

I ■

72-3334-3 - Делегацията на 
Комисията за външна политика 
при Великото нац.събрание на
СР Румъния полага венец 'Дред
мавзолея на Г.Димитоов.'

й_____

72-3343-4 - Полагане венци 
пред дома-паметник "Г.Ди
митров" в с.Ковачевци.

/Е.Любомиров/ЕИ

>

72-3343-5 - Полагане венци пред дома- 
паметник 1'ГуЦимитров",с.Ковачевци 
31о/)(НММ &  (/Ар - /Е. Любомиров/ЕИ

72-3334-8,11 - Делегацията на Комисията за външ
на политика при Великото нац.събрание на СР Румъ
ния положи венец пред мавзолея на Г.Димитров.

/Н.Хлебароза/ВИ



алб. 54-5

72-3343-7,8
с.Ковачевци.

Полагане венци пред дома-паметник 
'3. Любомиров/ЕИ *]/м1/ д и и *

"Г.Димитров" в

/ <?

72-3229-3,4-Полагане на венци пред мавзолея на Г. 
Димитров от служителите при К-во на външната тър
говия. /Р.Атанасова/ИК

нао3?^т,мД«г8иЧ°В0НаЗНач-НИЯТ извъ»РеДен и пълномощен посланик на СССР у- с Владимир Николаевич ьазовски полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.
/Р.Атанасова/ПК



алб. 5 4 - 5
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т  
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

-14 а

72-3204-1,6,7-Трудещи се 
на Г.Димитров.

от цялата страна полагат венци пред мавзолея
/Ан.Цанко в/ИК

72-3205-3,5,10-Трудещи се 
на Г.Димитров.

от цялата страна полагат венци пред мавзолея
/Ан.Цанков/ИК

-Л ' ^

п

~1'2 - /  - / л
72-3205-13-Трудещи се полагат венци 
пред мавзолея на Г.Димитров.

/Ан.Цанков/ИК

Япъь



алб. 5 4 - 5

72-3241-6,7-Членове на Политбюро на ЦК на БКП
полагат венци пред мавзолея на Г.Димитров.

/Т.Симео но в/ИК
72-2472-1 - Фидел Кастро при 
полагане на венец пред мавзолея 
на Г.Димитров. /Ем.Богоев/ЕИ

72-2472-3,5 - Кубинската партийно-правителствена делегация,начело 
с Фидел Кастро полага венец пред мавзолея на Г.Димитров.

/Ем.Богоев/ЕИ

72“2472-7 - Кубинската 72-3158-2,4 - Полагане венци пред мавзолея на 
партийно-правителогвена - ? Г.Димитров от делегатите на Международната 
делегация,начело с Фидел конференция, начело с др.Т.Живков.
Кастро на поклонение в /Р.Атанасова/ЕИ
мавзорея на Г.Димит.ров./Ем.Еогоев/ЕИ



I

алб. 54-5

ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

С1
ь' а

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

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

7

_ _ _ _ _ _ _ _ _  1     »  | - ^  »  »  ,  Ь  V *  а — ~  ‘

72-1092-2,3,4 - Делегати и гости на VII конгрес на професионалните съюзи 
полагат венци пред мавзолея на Г.Димитров. /Рафи Марукян/ЕИ

72-1092-5,6,7 - Делегати и гости на VII конгрес на професионалните 
полагат венци пред мавзолея на Г.Димитров. /Рафи Марукян/ЕИ

съюзи

1 1  »„»" » 11Д1Л 
.1 И III ■ 1 I Тгггй^

72-1145-2,6-Полагане на венец пред мавзолея на Г.Дими 
тров от корейската правителствена делегация.

/Б.Юскеоелиев/ МК



72-114 5-8,12-Полагане на венец пред мавзолея на 
Г.Димитров от корейската “^ Ю с к е о е ^ Г в /  ж " - '

72-1249-1-Пионери посещават 
мавзолея на Г.Димитров.

/Д.Стаматова/ МК

-

72-1249-5,7-Делегация от съветски студенти полагат 
венци пред мавзолея на Г.Димитров./Д.Стаматова/МК

________________________________

72-1455-2-Маршал Ив.Якубовски- 
главноко»^шлуващ Обединените 
^ъоръжениТна СССР пред мавзо
лея на Г.Димитров.
____________ /Т . Симеон~ов/ИК

72-1455-3,4,6-1.,аршал Из. Якубовски
^^имитров. /Тодор Симеонов/ИК

'- ̂‘‘М1 п А/01ГГ—ИИРУМ!1 ^ . дщ- *»
- СССР поднася венец пред мавзолея на Георги

7 0) Л .
"17 ‘у Л

/I

Алб. 54 -5



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

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

О Б Щ Е С Т В Е Н  Ж И В О Т

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

алб. 5 4 - 5

72-1883-2,3,5-Чуждестранните гости на VII конгрес на Отечествения фронт 
полагат венци пред мавзолея на Георги Димитров. /Тодор Симеонов/ИК

72-1883-9-Чуждестранните 
делегати на VII конгрес 
на Отечествения фронт по
лагат венци пред мавзолея 
на Георги Димитров.
/Тодор Симеонов/ИК

72-2950-12,13-Пслагане венец на паметника на Генчо 
Кънев Иванов, убит на 3.VI.1943 г.,с.Бенковски, 
Старозагорски окръг. /Н.Чобанов/МК

72 - Г .  7'/

72-1835-11-Делегатите на IV конгрес на 
Българския туристически съюз полагат 
венец пред паметника на Ленин.

/Т.Симеонов/МК



ф

Алб. 54 -5

7? 2991-2 4 6-Поклонейие и полагане на венци на лобното място в морено на 
аагиналите^антифаЕисти от Вар» .. 2 - и  1944 г . по ^

П V,

а

72-2991-9-Полагане на вен
ци на лобното място в мо
рето на загиналите антифа
шисти от Варна на 2.У1.44г.

/Р.Парушев/МК

72-3175-2,3-Жак Дгокло - член_ на Политбюро на 
Френската комунистическа партия полага венец 

пред мавзолея на Г.Димитров. /Крум Арсов/1 К

• •

72-о°75-5,8 - Жак Дюкло - член на Политбюро
на Френската комунистическа партия полага ве
нец пред мавзолея на Г.Димитров.

/Крум Арсов/ИК

72-3175-10-Жак Дюкло - член 
на Политбюро на Френската
комунистическа партия пред
гроба на В.Коларов.

/Н.Хлебарова/ИК



алб. 5 4 - 5

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ПОЛАГАШ ВЕНЦИ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев" № 2 Тел. 87-64-91, 87-80-07

71-6517-2,5,6-Полагане венец пред мавзолея на Г.Димитров от кубинската коло
ния по случай Деня на героите на Куба. /Ан.Цанков/ЛК

71-6551-5,6-Чилийска младежка делегация полага венец 
пред мавзолея на Г.Димитров. /Р.Марукян, ИК

71-6860-9-ГЬлагане венципред пам!*Ч#а Ленин по
случай 80 год.Соф.парт.орг

/Л.Георгиева/МК

71-6830-2-Делегатите на 
IV конгрес на ЕСФС полагат 
венец пред мавзолея на Г. 
Димитров. /Димо Рогев/ИК

’1

111 11111 1
11 а 1 Ш.Л. П

72-355-5-Студентскиятник - 8 декември.
/И.Дундаков/ м



У) / (У , I/ /
Алб. 54-5

я . * /

к

71-6872-3,7-Полагане на венци на Братската могила 
Парка на свободата. /В.Чапанов/М

*

72-29-4,5,6-Слуа:ител 1 от СГНС и председ 
ккка на Съветската армия по сл;гттан 94 г

др.Иван Панев полагат венец пред памет-
от освобождението на София.

/Т.Симеонов/ИК



Алб. 54-6 ДИРЕКЦИЯ НА^ФОТОГРАФИЯТА
Ц н т р а л -ф о т о

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

72-1015-1-Доктореният 
паметник в София.

/К.Арсов/МК

72-1015-6,8-49 основно у-ще "Гео Милев" в София пред 
Докторския паметник в София. /К.Арсов/МК

~12-<ОГ

72-1016-1-Полагане венци пред Руския 
паметник в София, по случай 3 март.

/К.Арсов/МК

72-1015-9-49 основно у-ще 72-1015-10-Паметникът 72-1015-11-Почетна стража пред
"Гео Милев" в София пред на съветската армия в Паметника на съветската армия 
Докторския паметник. София. /К.Арсов/МК в София. /К.Арсов/МК

/К.Арсов/МК



72-1016-3 5«8-Полагане венци пред Руския паметник в София, по случай 3 март.’ 9 /К.Арсов/ МК

72-1016-11-Полагане венци 
пред Руския паметник в 
София, по случай 3 март.

/К.Арсов/МК

________ Г тВЪ1и«тгсГ.*̂ [ ̂

72-1020-1,11-Студенти на пост пред паметника на 
"Освободителите" на площад "Народно събрание" в 
София. /Д.Рогев/ Ж

72-1079-12-Полагане на венци пред паметника 
на ген.Тотлебен в г.Плевен по случай 3 март - 
освобождението на България от турско робство.

/Л.Златков/ МК

№



I -'Л. З У -
алб. 54 - 5 

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

*

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

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
централ-фото

1

ч

ф

71-6153-3,6,8-Делегатите на Първия конгрес на Съюза на научните работници 
в България, полагат венец пред Мавзолея на Г.Димитров. /Е.Любомиров/ ХП

71-6153-9-Делегати на 1-я
конгрес на Съюза на науч. 
работници у нас,полагат 
венец пред Мавзолея на 
Г.Димитров.

/Е.ЛюбомироЕ/ХП

)!, 6 №  
0

71-6378-12,13-Полагане венец пред Мавзолея на Г.Ди
митров от колектива на Народния театър "И.Вазов'*.

/А.Цанков/ МК

71-6378-7-Полагане венец пред Мавзолея 
на Г.Димитров от колектива на Народния 
театър '*И.Вазов".

/А. Цанков/ МК



Алб. 54 -5

Георги Димитров.

XVII отчетно-изборна конференция на Софийския ГК 
72-816-6,7,Ц-Учас1ниците в конференцията полагат
Георги Димитров.

I*. *. -'-Г

т  ДКМС. /Р.Марукян/ МК 
венец пред мавзолея на 

/Р.Марукян/ МК

I

. ___________— т Ч У \
пвмвтника6на Съветскат^армия1* П° °ЛучаЙ Деня на Съвв*ска*а армия пред

* /Д.Рогев/ МК



*

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

алб. 5 4 - 5

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

Ф

71-3505-1,5-Извънредният и пълномощен посланик 
на Унгарската народна република Янош Бойти полага 
венец пред мавзолея на Г.Димитров./Т.Симеонов/ИК

71-5613-3-Полагане на 
венец пред мавзолея на 
Г,Димитров от кубинска 
делегация.

/Л.Георгиева/ИК

71-5613-7-Кубинска делет 71-5708-11-Делегати на 71-5959-4-Съветски деле
гация, водена от Луис Год- XXXII конгрес ка БЗНС, гации полагат венци пред 
залее Мартурелос полага полагат венец пред Мав- мавзолея на Г.Димитров, 
венец пред мавзолея на золея на Г.Димитров. /Л.Георгиева/ИК
Г.Димитров./Л.Георгиева/ИК /Н.Хлебарова/ ХЛ __________

71-5959-5|>8-Съветски делегации полагат венци пред 
мавзолея на Г.Димитров. /Л.Георгиева/ИК



71-6093-2—Посланикът на 71—6228—2,6—М—р председателят на Сингапур Ли Ьуан
Ирак д-р Абдел Керим Ю полага венец пред мавзолея тгг Георги Димитров.
Красна полага венец пред /Крум Арсов/ИК
Мавзолея на Г.Димитров.

/Н.Хлебарова/ ХП

ВЯ1
л
I I

п
. -- * ~ — - ■»

тщ
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I I
п
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и н Л I

71-6326-1 ,6,7-Делегатите на IV конгрес на Съюза на ^ълг.журналисти тгодтт 
венци пред мавзолея на Г.Димитров. /Крум Арсов/ИК

сят

й " п П 1 Ч И П П II
й й П и У, п И (1

ама! 
а е 1 т

71-6326-9-Делегати на IV 
конгрес на Съюза на бълг. 
журналисти поднасят венци 
пред мавзолея на Г.Димит
ров. /Крум Арсов/ИК

- Ю

71-6548-10-Студенти от ВИФ 
поднасят венец пред мавзо
лея на Г,Димитров.

/Ан.Цанков/ИК »



.

Д И Р Е К Ц И Я  НА Ф О Т О Г Р А Ф И Я Т А
централ-фото

ОБЩЕСТВЕН КИВОТ - ПОЛАГАНЕ ПА ВЕНЦИ
ул. „Гр. Игнатиев’1 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

>/-/**7 - / д ...

7*“|017~6’8”ДелегаЧия на Федеративното събрание ЧССР полага венец пред Мавзолея на Г.Димитров.
/н.Хлебарова/ИК

71-5553-2-Вицепрезидентът 
на Танзания Рашиди Кава- 
ва полага венец пред мав
золея на Г.Димитров.

/Крум Арсов/ИК

ж .

71-5007-12-Военна деле
гация на Монголската на
родна република полага 
венец пред паметника на
Съв.армия./Т.Симеонов/ИК '

71-5017-5-Делегация на 
ЧССР полага венец пред 
Мавзолея на Г.Димитров.

/Н.Хлебарова/ИК

и  /

Г ™ " “ *  I «V71-3487-2-Ученици от военно
полевия лагер в Ленински ра
йон, полагат венец пред памет
ника на Съв.армия в София. 
/Вес.Чапанов/ ХП

71-3487-7-Ученици от во
енно-полеви лагер в Со
фия,полагат венец пред 
бюста на маршал Талбухин.

/Вес.Чапанов/ ХП

71-5017-1,2-Делегация на Монголската НР полага ве
нец пред Мавзолея на Г.Димитров в София.

/Н.Хлебарова/ИК



71-5387-7-Полагане ьенци пред 
паметника на К. Злат* ре по 
случай 30 год. от гибелта му,/,ТТ. Яттоф̂ ор/ ХП

71-5о53-4,6,7-Вицепрезидентът на Танзания Рашиди Кавава пред мавзолея на Г.Дииитров. /Круи Арсов/ик



г> * -
/ Г  I

алб. 5 4 - 5

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ
ДИРНКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕН IРАЛ-ФОТО
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87 84-91, 87-30-07

71-61-6,7-Д-р Камал Рамзис Стино,член на Върд;.изп.
на Арабския социалистически съюз полага венец 

пред мавзолея на Г.Димитров. /Т.Симеонов/ ИК
71—61^11-Д-р Камал Рамзис 
Стина др.Лъчезар Аврамов 
пред мавзолея на Г.Димит
ров. /Т.Симеонов/ ИК

71-96-3,5,6-Полагане венец пред мавзолея на Г.Димитров от партийно-правителст
вена делегация на ЧССР,водена от I секретар на Чехословашката Компартия .

/Крум Арсов/ ИК

71-96-8-1 секр.ЦК на 
ЧКП д-р Г.Хусак и преде, 
на федеративното прави
телство на ЧССР Л.Щроу- 
гал пред мавзолея на Г. 
Димитров./Кр.Арсов/ИК

71-716-9-Полагане венец 
пред »4авзолея на Г.Димит
ров по случай честването 
50 год. на ВИИ "К.Маркс"- 
София./В.Иванова/ ИК

71-839-1-Полагане венчи . 
пред мавзолея-костница 
от участниците в IX крос 
на свободата и XIV обико
ка на военно-историческия 
музей-Плевен,/Л.Златков/нК



алб. 5 4 - 5

71 —920—12,13—ОФицкадн л лица пред паметника на 
Съветската армия, след полагането на венци.

/Д.Рогев/ИК
71-82?-2-Деца полагат венци пред ттамсттгии" га загина
лите съветски войни в кв.Ло
з ен ец-София./В.Чапаков/ИК

71-827-3-Чолагане венци 
пред паметника на загина
лите съветски войни в кв. 
Лозенец-София.
/В.Чапанов/ ИК

71-2503-11-М-рът на път:"*-
нкт« работи на Република 
Судан Фарук Абу Исре по
лага венец пред Мавзалея 
на Г.Димитров.
/Е.Любомиров/ИК

е-:-*

^1—^650—1,5—Румънс**1̂ ^^ военен аташе Г%]_
и придружаващите го лица полагат венец пред Мавзолея-костница на загиналите руски воини
от 1877-1878 г. в гр.Плевен./ л . Златков/ИК

71-827-10-0тдава не лочит 
пред паметника ка заги
налите съветски войни в 
кв. Ло-зенец-София. 
/В.Чапанов/ ИК

71-2503-9-Фарук Абу Исов 
м-р па зъчптните работи 
на Република Судан по
лага венец пред Мавзо- 
лена на Г.Димитров. 
/Е.Любомиров/йК , , .

........  ......... <■ '/ - •  \ *



/  Л  7 0 ,  /

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ -  ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ ЦЕНТРАЛ-ФОТО

70-4576-5-Полагане венец 
пред Мавзолея на Г.Димит
ров от председателя на 
Държавния съвет на Н? Пол
ша маршал Мариан Спихалски.

70-4771-52,5-Извънредният и пълномощен посланик
на ГДР в НР България Венинг полага венец пред 
Мавзолея на Г.Димитров.

/К.Овраков/ ИК

/Кирил Свраков/ ИК

70-4771-6-Иавънредният 70-4771-7-0фициалните 
и пълномощен посланик лица при полагането на 
на ГДР в НР България венец пред Мавзолея на 
В«Венинг полага венец Г.Димитров от извънред. 
пред мавзолея на Г.Ди- и пълн.посланик на ГДР 
митров. /К*Свраков/ИК в НР България В .Венинг. 
__ ______________ ______ /К. Свраков/ ИК____

70-4771-12-Иавънредният
и пълномощен посланик на 
ГДР в НР България В.Венинг
и официалните лица полагат венец пред гроба на д.Ко
ларов. /К.Свракор/ ИК

70-4771-Ь-Изънредният и 
пълномощен посланик ца ГДР 
в НР България Варнер Венинг 
пред Мавзолея на Г.Димитров. 
/К.Свраков/ ИК

70-5286-2-Полагане на 
венци пред Паметника на 
съветската армия от 
ученици на руската гим
назия в София.

/Рафи Марукян/ ХП



70-5286-5,6-Полагане на венци през мавзолея на 
Г.Димитров от ученици на руската гимназия.

С< /Рафи Марукян/ ХП
70-5696-6-Полагане венец 
пред мавзолея на Г.Димит
ров от посланика на Ал
жир Махмуд Кара Терки. 
/Рафи Марукян/ ИК _

70-5696-9-Полегане венец 71-820-1,2-ГЕаодейци от почетния караул полагат 
пред мавзолея на Г.Димит- венци пред псмзтника на Съветската армия, 
ров от посланика на Алжир /Дима Рогев/ИК-.
г-н Махмуд Кара Терки.
/Рафи Марукян/ ИК

71-520-4-Полагане вен
ци пред паметника на 
Съветската армия.
/Димо Рогев/ ИК

71-820-8-Официа ши лица 
отдават почит пред па
метника на Съветската 
армия./Д.Рогев/ ИК

»

71-820-9-М-рът на на
родната отбрана Д.Джуров 
и придружаващите го ли
ца след полагането на 
венци пред паметника на 
Съветската армия.
/Д.Рогев/ ИК



ИРЕКЦИЯ МА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕН1  РАЛ-ФОТО

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ ул. „Гр. Игнатиев" № 2

70-5152-3,4,Ь-Полагане венец пред Мавзолея на Г.Димитров от м-ра на външ 
ните работи на временното правителство на Република Ю.Виетнам г-жа Нгуе& 
Тхи Бин. ‘ /К.Свраков/ ИК

70-5152-йт}&-рът на 
външн*работи на Репуб
лика Ю.Виетнам г-жа 
Кгуе* Тхи Бин пред 
Мавзолея на Г.Димитров

70-5152-7-М-рът на вън
шните работи на времен 
ното правителство на Р
публика Ю.Виетнам г-жа Нгуе* Тхи Бин пред Мав 
зодея на Г.Дим и т р о в.

70-5152-11-М-рът на вън- 
ните работи на Република 
Ю.Виетнам г-жа Нгуе^ Тхи 
Бин се покланя пред гроба

70-5254-3,5,9-Полагане венец пред Мавзолея на Г.Димитров от членове 
румънска правителствена делегация,водена от председ.ДС на СР Румъния 
и I секр.-на РКП Николае Чаушеску.

п1

ш



70-5254-10-Полагане ве
нец пред Мавзолея на Г. 
Димитров от делегация, 
водена от председ.ДС 
на СР Румъния и I секр. 
РКП Николае Чаушеску. 
/К.Свраков/ ИК

алб. 5 4 - 5

70-5336-5-Румънска пра
вите лств.делегация,на
чело с Ник.Чаушеску 
полага венец във Враца.
/Огн.Юскеселиев/ ХП

V
70-5657-7-Вегец пред мав
золея на Г.Димитров от 
Съюза на ари стите в Бъл
гария. /Кр.Арсов/ ХП

70-5657-8,9-Венец лред мавзолея на Г.Димитров 
Съюза на артистите в България.

/Кр.Арсов/ ХТТ
- от 70-5658-8-Венец през мав< 

золея на Г.Димитров от 
Съ^а “ртистите в 
България. /Кр.Арсов/ ХП

&  — Ь/ -

А

^  • | -.

70—5658—9—Нар.артисти Гужв 
Делчева и Г.Калоянчев, по
лагат венец пред мавзолея 
на Димитров от името на 
Съюза на артистите в Б-я. 

/Кр.Арсов/ ХП

71-61-С-др.Лъчезар Авра
мов и д-р Камал Рамзис 71-61-5-Полегане венец 

пред мавзолея на Г.Ди-^ 4 ПрСД [\Лс*ХЗОч̂УАе/1 Пс* 1 % Д
Стино,член на Върх*изпълн^^тров от д—р Камал 
комитет на Арабския соц. Рамзис Стино,член на Върх 
съюз пред мавзолея на Г. изп.комитет на Арабския 
Дими?ров./Т.Симеонов/ ИК соц.съюз,/Т.Симеонов/ ИК

/



алб. 8 4 - 5

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

[ИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

70-3492-8-Иранската делегация 
Начело с д—р Амир Хекмат, полага 
венец пред Братската могила.

/Кр.Арсов/ ХП

70-2847-10-Маршал Гречко полага 
венец пред мавзолея на Георги
Димитров.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

-2492—1 0,IX—<:райската делегация,начело с д-р 
цр Хекмат, долага венец пред Братската могила 
харка на свободата. /Кр.Арсов/ ХП

70-3807—3-Министър-предсе
дателят на Афганистан Нур 
Ахмад Етемади полага венец 
пред мавзолея на Георги Димитров 
/Кирил Свраков/ ИК



70- 4 3 1 6 - 4 , 5 ,10-Полагане венци пред Мавзолея на Г.Димитров от президента
на Индия Барахагири Венета Гири /К.Свраков/

70-4423-4,7,8-Полагане венци пред Братската могила в Парка на Свободата 
от председателя на Република Турция Сюлейман Дймирел.

/Т.Симеонов/ ИК

ИК

70-4423-12-Председателят
на Република Турция Сюлей 
ман Демирел положи венец 
пред Братската могила в 
Парка на Свободата.
/Т.Симеонов/ ИК

70-4576-3,ф^Полагане на венец пред Мавзолея на
Г.Димитров маршал Мариан Спихалски- председател на Държавния съвет на НР Полша.

/К.Свраков/ ИК



алб. 54 - 5

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

я м„ оплря г 'имитров по случай 88 години 7 ?245—Полагане на венци пред .лавзолея на 1  ̂ -
о? рождението «улт членове ва ЦК на БКП и П р а в и т е л с т в о щ

//

70-2409-5,в,10-Поклонение на киевския театър за операи балет "харао 
Шввченко" пред кавзодея на Георги Димитров. /ТодеГергишанов/ 1П

1 '/]

//

V

70-2846-1,7-Министърът на отбраната на СССР, маршал Гречко, положи 
венец пред паметника на Съветската армия в София.

/Огн.Юскеселиев/ ХП



алб. Ь4 5

*I 1

70-2846-З-Маршал Гречко по 
лага венец пред паметника 
на Съв.армия в София.

/Огн.Юскеселиев/ ХП

г’0-оо/’с-'?Ю-Мзпиал Гречко 70-2847-9-Марщал Гречко 
полага венец пред Брат- полага венец пред мавзо- 
ската могила в София. лея на Г.Димитров.
/Огн.Юскеселиев/ ХП /Огн.Юскеселиев/ ХП

1 .

Щ 1
. » КГ ■ 7 ■«.IV .

70-2846-8-Маршал Гречко полага 
венец пред Братската могила в 
София. /Огн.Юскеселиев/ ХП

70-2847-4-Маршалът на СССР Гречко 
полага венец пред мавзолея на Георги 
Димитров. /Огн.Юскеселиев/ ХП

70-2847-6,8-Министърът на отбраната на СССР,
венец пред мавзолея на Георги Димитров. ’ маршал Гречко, полага 

/Огн.Юскеселиев/ ХП



•чж С Ч
/  4‘ 1Х^. * 

алб. 6 4 - 5

ПОЛАГАНЕ ВЕНЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

70-1528-2,4,7-Полагане 
случай Деня на победата

на венци пред Паметника на съветската армия по
над фашистка Германия./Т.Симеонов/ ИК

I /
#

70-1528-11-Полагане на 70-1529-3,9-По време полагането на венци на
венци пред Паметника на Братската могила от членове на Правителството
съветската армия по слу- на България, по случай Деня на победата
чай Деня на победата над над фашистка Германия. /К.Свраков/ ИКфашистка Германия.
/Т.Симеонов/ ИК

70-1529-11,12-По време полагането на венци на 
Братската могила от членове на Правителството 
на НР България, по случай Деня на победата 
над фашистка Германия. /К.Свраков/ ИК

70-1530-4-Полагане на вен
ци на Братската могила в 
Парка на свободата от чле
нове на Правителството на 
НР България, по случай Де
ня на победата над фашист
ка Германия./К.Свраков/ИК



алб. 5 4 - 5

5.

70-1530-11-Полагане на
венци пред паметника _на - 
Съветската. армия 
по случай 25 години 
от победата над фашист
ка Германия.
/К.Свраков/ ИК

70-1538-6,7-Полагане венци пред паметника на 
Съветската армия по случай 25 години от побе
дата над фашистка Германия.

/Р.Марукян/ ИК

М  - ,ЩХ*

70-1634-8-1 рупа съветски граждани от гр.Тетропол,
Украинска ССР,полагат вен
ци пред Паметника на Съ
ветската армия в гр.Сли- 
.вен, по време гостуването 
им в града.
/Д.Митев/ ИК

?0-2028-Ю -Ф едералният президент 
на Австрия полага венец пред 
Мавзолея на Г.Димитров. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-2028-8-1>олагане на векЦЦ пред 
Мавзолея тта Г.Димитров от делега
пията на Австрия. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-2255-7-Полагане на венци от
Комсомолската организация при
Кирковски район по случай 88
години от рождението на Георги Димитров.
/Рафи Марукян/ ИК



алб. 54-5

ПОЛАГАНЕ ГА И. ггт ги

каченият и пълн.посланик да
Пакистан Джамшед Маркър и неговата съ' руга по време 
на полагането венец пред мавзолея на . Димитров,

/Тодор Йорданов/СС

67-4366-З-Новоназначеният 
•'зиъйр.. еслаклк- ла Румъния 
ъ НРБ-Ч. колае Елокан полага 

нец Г:_ ;д мавзолея на Г.
Д ктро! ./Кир..л Сз^аков/СС

С 7-4267-4,8—Пол з го я е венцл в мавзолея ь гр. 
случай' 90 г.от осзобо:лд.• ;тв. на града.

Плевен

%

68-76-7-Делегати на XI кон
грес на Д.'ИС поднасят венец 
на паметника на Съветската 
армия в София./Г.Бурмов/СС

Леооги Ли и -

конгрес на ДКМС 
анасов и секрет; 
1а<" вгнен предЛ_'

Илия Зиновиев/СС

\



алб. 54 -5

Спанчева 68-334-9,Ю-М-рът на зънш.работи ка СССР-АкдеЙ 
поднасят венец пред мавзолея на Г. Громике к др. офиц.лица поднасят венец пред 
Димитров от името на делегатите на 
конгреса./ Борис Занкоз/СС

паметника на Съветската армия в София.
/Тодор СнмеоЕСв/СС

68-333-5-Андр.Громико и пълн. 68-335-11-Андр.Громико 
м-р на СССР в НРБ-Ал.Пузанов. пред мавзолея на Г.Ди-
/Крум Арсов/СС митров,София.

69-4762-7-Полагане на 
венци пред Мавзолея п
случай празника на ст дентите.
/Ил.Зиновиев/ ХП

в9—■1780—10-др.Ив.Панев—
I секретар на ЦК нь Д.СМС
полага венец.пред » аязо.- 
лоя ка Г. Димитров : по слу< чай Праз-ника на български-

/д . 1/1и<гоо Г,Пте студенти. /Д.Митев/ИК

/

бУ-4735-б-Полагане на 
венци пред Мавзолеи по 
случай празника на сту
дентите. /М.Върбанов/ XII



ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

69-452-7-Виетнамска делега- б9-1788-1у4-Полагане на вейци пред Мавзолея на 
ция гостуваща на Радио Г.Димитров по случай Празника на българската
София полага венец пред писменост. Моменти от полагането на венпите.
мавзолея на Г.Димитров. /М .Върбанов/ ИК

/И.Зиновиев/ ХЗ

\ 69-1788-11-12-12-Полагане на венци пред Мавзолея на 
Г.Димитров по случай Празника на българската писме
ност и култура. Моменти от полагането на венците.

/М.Върбанов/ ИК

69-1979-11-Венец 
учениците от 1-ва 
Кюстендил.

69-1979-10-Венец пред памет
ника на Д.КаляшИиот учениците 
от I политехн.гимназия в 
Кюстендил. /Л.Чаръкчиев/ ХП

пред паметника на Д.Кадяшки от 
политехническа гимназия в 

/Л.Чаръкчиев/ ХП



5

69-2930-3-Поднасяне цветя и 
подаръци на осем милионният 
посетител на Мавзолея "Г.Ди
митров" -  шлосерът Иван Дими
тров Георгиев. /И.Зинозиев/ ИК

6.3

- 69-3663-3-Японският посланик 
в България полага венец п: ед 
Мавзолея на ".'"имитров.

/Ил.Зиновиед/ ХП

69-2260-Полагане на венци пред Мавзолея на Г.Димитров пс случай 87 години от
рождението му. /О.ЮскесеЛиев, ХП

2-акад.Т.Павлов и И.Пръ- 5-П.Кубадински и Т.Цолов 7-На почетна стража П.Куба-
мов полагат венец от полагат венец от името дински,Т.Цолов,И.Пръмов и
името на Политбюро. на Мин.съвет. акад.Т.Павлов. —:-г»

69-^930-6,10-Поднасяне цветя и подаръци на осем 
лионният посетител на Мавзолея "Г.Димитров".

/И.ЗиновиевУ ИК

69-2260-9,10-Полагане на венци пред Мавзолея на 
Г.Димитров по случай 87 години от рождението му.

/О.Юскеселиев/ ХП



ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

$'

68-4690-12-Полагане на венец 
пред Мавзолея на Г.Димитров 
от Уругвайската делегация.

/К.Свраков/ ХП

68-4989-2,З-Полагане венци пред паметника на Димитър 
Каляшки от ръководители на ОК на БКП в Кюстендил.

/Л.Чаръкчиев/ ХП

68-4787-11-Както кадър й. 66-4790^8,11 - Делегация от добруджански дейци,жи- 
ущи в София на поклонение пред паметника на Дим.

Добруджански революционер,уоит на това 
о - край с.Ьойново,Силистренско. /К.Свраков/ЕИ

68-4786-1,3 - .ученици от техникума по машинострое- 
ве в гр. Силистра полагат в|3нци пред паметника на 
загиналите за свободата дсбруджанци по случай 70 г 
от рождението на Д.Ганев,в; ;ен деец ка БКП и на 
добруджанското революционно движение./К.Свраков/ЕИ

68-4787-8 - Делегация от 
добруджански дейци живущи в 
София полага венец пред пам 
на загиналите в бой с поли
цията на 26. VIII. 1926 г.край 
с.Ник.Ко з л е в о,/К.Свраков/ЕИ



алб. Ь4-Б

т

68-479^-7,9 - Полагане зенци пред новооткрития 
бюст-паметник на Димитър Ганев в гр.Толбухин.

/К.Свраков/ДП1
69-327-2-Полагане венци пред
Мавзолея на Г.Димитров от*че хословашкия посланик 3.Давид

/О.Юскеселиев/ ХП

69-452-1,3,4-Виетнамска делегация гостуваща
пред мавзолея на Г.Димитров.

на Радио София полага венец
/И.Зиновиев/ ХП

69-327-5-Полагане ве:т~г пред
на Г.Димитров от чехо

словашкия посланик В.Давид.
/О.Юскеселиев/ ХП

69-327-8-Ио»вг*че н* вентти пред 
грабо на В.Коларов от чехословаш
кия посланик Вацлав Давид.

/О.Юскеселиев/ ХП



алб. 64 - б 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

68-3580-9-Полагане на венец пред 
мавзолея на Г.Димитров от послан- 
ника на Кралство Афганистан проф. 
д-р Абдул Каюм Расул.

/0. Юскеселиев/ ХП

68-3974-6-Германската делегация 
полага венец пред паметника на 
Ернс Телман в Толбухин.

/К.Свраков/ ХП

пия пред Мавзолея на Георги Димитров. /Киоил Свраков./СС

0 Т0»и до**• и»! И ГВОГИ от м/> ле*'*«итлгс»»*' *'АГ ли и оиигств!
АЛЕ

жснл1001 -195

о8-4827-Пред дома-паметник на нар.художник, сатирик и общуственик Ал.Жендс
. в „ /3.Минчева/ ХП-В.Пеев председател на 3,4-Поклонение пред родната къща на Ад.Жендов. съвета за изкуство и култ.
при Дим. район.



68-4827-5-заол.художник А.
Стаменов пред дома на Ал. Жендов произнася слово.

/3.Минчева/ ХП

68-4827-6,8-Полагане на венци пред паметната плоча
на Ал.Жендов. /3.Минчева/ ХП

68-4827-10,11,12-йред хгщата, където е живял и работил нар.художник Ал.Жендов 
/3.Минчева/ ХП

6З-6240—Участниците в юбклеЛното тържество 
1,З-Венци пред мавзолея на Г.Димитров.

по случай 75 г. НТС поднасят венци.
/В.Димитров/ ХП 

4-Венци пред гроба на 
В.Коларов.



алб. 54-5
ПОлАГАШ* В В Н Ц И

ЬЬ-3790-5,?,9-Полагане венци от гости и ръководители на Окр. и Градски к-тети
т  БКП в Сливен пред паметника на Хаджи Димитър./В.Димитров/СС

68-о?90-10-Венци,положени 
от ОК и ГК на БКП в Сливен, 
пред паметника на Хаджи Ди
митър. /В.Димитров/СС

68-3964-3,6- Полагане на 
^еорги Димитров по случай 
/Здравка Минчеш/СС

венци поел мавзолея на 
9.IX.

68-4275-2,4,5 -Моменти при полагането венец пред Мавзолея на Г.Димитров от сел. 
стопанската делегация от Украйна,водена от секр.на ПК на КПСС-др. Лутак.
/ Кирил Свраков/СС



6 4 - 5
*

68-4260-1-П.Танчев разговаря с
Нуредин Делко — министър на външна 
та‘ тъогсвия на АЛжис.

' ■ ' ХП

68-4260-4-Министърът на външната 
търговия на Алжир полага венец 
пред Мавзолея на Г.Димитров.

/Ог.Юскеселиев/ ХП

68-4260-8,9-йинистърът на външната търговия на Алжир Иуредин Делис след 
полагане на венец пред мавзолея на Г.Димитров. /Ог.Юскеселиев/ ХП

/

/

а

6^-4260-5-Нуредин ̂ елис полага
венец пред Мавзолея ка Г.Ди
митров. /Ог.Юскеселиев/ ХП

68-4690-9,10-Полагане на венец пред Мавзолея на Георги 
Димитров от Уругвайската делегация, начело с ЛVи  ̂
Перет. /К.Своаков/ ХП



&ХгС 57
54адб..

Г  А ТГЙ1 А1* * 4 ттд ш

I +

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“ А* 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

:3-1374-2,З-Полагане венц 
та армия ог делегации на 
Деня на' победата-9 май.

и поед паметника на 
СССР,ГДР к ЧССР цо 
/Димитър Сибирски,,

Съветс
с.у Ч- й
СС

68-1889-2-Абдул Малик Ис- маил,м-р на иконом.,търг.
и планирането на Юж.Йемен >
водената от нго делегация- 
пред мавзолея на Р.Димитро! / Кирил Свраков/СС

68-1889-6-Абдул Малис Исмаил 
пред мавзолея на Г.Димитров. 
/Кирил Свраков/СС

68-1889-10-Делегацията от 68-1923-9-Представители на 
Юхен Йемен пред гроба на  ̂конгреса положиха венец 
Васил Коларов./К.Свраков/СС на Мавзолея на Г.Димитров.

/К.Свраков/ХП

68-1984-1,6,7- Членове на ЦК на БКП,МС и дипломат.тяло поднасят венци пред 
мавзолея на Г.Димитров по случай 86 години от рождението му./Т.Симеоков/СС



68-2240-6-Пре зидентът на Републ.Тунис-Хаоиб оурги ба,полага венец пред мав
яолея на Г.Димитров.
/ Т.Симеонов/СС

68-1984-8,12-0фицпалните лица-чл.на ЦК на БКП,МС и ди
пломат тяло по случай 86 г.от рождението на Г.Димитров 
пред »лавзолея за поднасяне на венец. /Т.Сьмео.юв/СС

68-2335-1,1,й-Моменти от церемонията при полагането на венеца от"Извънредния и 
пълномощен посленик на МИР в България .Целегженаин Еалжинян пред паметника на 
Съзетската армия в София. /3. Линчева/ ХП

#
Ж



/
алб. 54-5

ПОЛАГАНЕ НА В Е И Ц И

,9рй 4 4 -  Моменти от полагането на венци пред Мавзолея на Г.Димитров “с°Фкя 
от*правителствената делегация ш  Судан-предс.на Еърх.държ.съвет- Лсмаил ел Азха.и
/Крум Арсов/СС

67-3084- 6,8,11 - Моменти от полагане на венец пред Мавзолея "Г.Димитров"-Сория 
от превит.делегация н; ГДР,начело с Валтер Улбрихт и Вили Щоф./К. Свраксв/СС

67-3228-5,9,10- К*кто кадър 1.



алб. 54-5 ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХДЬ

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

гт„ -I ■..п.айьв!|ишай^ ̂ 1 ш 1 ! Я И Н И Н Н Я ^ ^ ^ ^ Р ^ ^ И
67-3210-3 4,5 - Посещение на йорданска интерпарламентарна делегация в София 
Полагане на венци пред Мавзолея на ^еорги Димитров. / Торос Хорисян/СС

г

67-3211-1,3 - Новоназн.извънреден пълном.посланик на
ДР Виетнам в софия полага венец пред Мавзолея на Г.Ди

./Кирил Свраков/ССмитров

67-3229-12- Полагане на 
венец пред Мавзолея от 
судан.правит.делегация 

Здравка Минчева/СС7

М|67-4202-2,3?Новоназн1 ченият посланик на Пакистан в НРБ 67-4202-8-По време пола- 
полози венец ц ,ед мавзолея на Реорги Димитров, Софи. I. гацето 1Й венец поед мав

' /фп„пп п»«рОНов/сс~ ' Ч золея посланикът на иакис/ одор / тан джамшед Маркър със
съпругата си



ало )Д — с

ЗЛАТАНЕ
I1

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Уя. „Гр. Игнатиев“ Л? 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

7/1110-2,6 -  Новоназначеният
посланик на Съветския съюз а 
венец пред мавзолея на Гео г

извънреден к пълномощен 67/1661-3 -  Полагане венец ^
-• ндър П, з ’ ; тв полокп пред авзолбя не „Г . Димитров 
. м етров /, ' ■ лгл Свраков/от новоназначения посланик

, ^ >А ЕИ на Чехословакия Павол Майлинг
/Кирил Свраков/ЕИ

67/1661-5-Както кадър 3. 67/1751-10 -  Венецът пред 
мавзолея на Г.Димитров по- 
ломен от делегацията на 
Лигата за приятелство с 
пародите. в ГДР.

%

07-2329-2- Датска делегация 
полага венец пред мавзолея 
на Георги Димитров.
/Кирил Свраков/СС.

имитър Сибирски/ЕИ

67-2305-3- Полагане на 
венец пред мавзолея на 
Г.Димитров от преде.на 
Долцата камара на Белгкя- 
г-н Пол Ст^ойе./К.Свраков/

67-2329- 4- Както кадър 2.



67-2305-5- Полагане на зе- 57-2305-6 Пол Отроче 
нец пред мавзолея не Г.Ди- на излизане от мавзолеи 
митров от п_.едс• на Долната на Г.Димитров в София, 
каатв. на Белгия-Пол Отроче.
/К.Свраков/СС

67-чоио-у-пол Отро!е пред 
мавзолея на Г.Димитров з 
Со ,ия.

67-2305-10- Г-н Пол Стойе 67/3042-10 -  Новоназначеният извън-
п ед мавзолея на Г.Димитров реден и пълномощен посланик на !7го-
ъ Со. ая./П.Сз' аков/СС Славия Кирил Мильовски полага венец

пред мавзолея "Г.Димитров/. 
й Ш ' /Йордан Асенов/ЕИ

67 38^6-2гЗ-Полагаце венци на паметника на съв.армия пс
случаи^.У;-г°д. °т В')СР, от дър*. парт. и. прав* т . ръковод. нв пхБ и СО̂ Р. /т0 _ ,/Г.ирил Свраков/СС



м Т̂-г

алб. 54-5 

ПОЛАГАН^ НА ВЕНЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-.'*»-07

67/1787-2,3,5 -  Полагане венци пред 'мавзолея на Георги Димитров от Политбюро и ЦК 
на ЦпП, Президиума на Народното събрание, различни организации и учреждения; от 
дипломатическия корпус, по случай 85-годишнината ог рождението на Г.Димитров.

/Кирил Свраков/2И

ШРГ ш  ̂
67/1787-Т^ Както кадър 2. 67/983-6,9 -  Делегати на 7Х%1 конгрес на БЗНС полагат

венец пред паметната плоча на Петко Д.Петков.
/Георги Бурмов/ЕИ

67/1229-8,11/- Делегати на'VI конгрес на Отечестве
ния фронт поднасят венци пред Братската могила.

/Годор Симеонов/ЕИ

-

67/1825-2-Момент от пола̂  
гане венец пред мавзолея

,на Г.Димитров от пълном. 
посланик на Индия. 
/Г.Свраков /СС

уV
<5^



Кирил Свркков54-5 
1А ВЕНДИПОЛАГАНЕ

67/1931-7- Както кадър 4. 67/3162-3,8 -  Полагане венци от членовете на Политбюро
/Кирил Свраков/СС. и ЦК на БКП и Министерския съвет на Братската могила в

Парка на свободата по случай 23 годишнината на 9 септември 
__ /Георги Бурмов/ЕЙ

о поднасяне венец
от делегатите на Учредих
конгрес на ТКЗС в Соф'ия пред мавзолея на Г.Дймит
ров./К.Свраков/СС \



алб. 54-5
ПОКЛОНЕНИЕ И 

ПОЛАГАНЕ.НА. ВЕНЦИ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

67/1526-3 - Полагане вен
ци пред мавзолея на^Т-гДи- 
митров^от делегати на III 
конгрес на Съюза на журна
листите. /Тодор Симеонов/ЕИ

Г^Димитоон^пф 1!олагане нь венци през мавзолея на
съвет пГсл?чай°аИгоЮР° Щ  На БКП И Ми«и^ерскио случай 23 годишнината от 9 септември.

/Тодор Симеонов/ЕИ

66/3801-6 - Делегацията на 67/1234-12^- Членове на Националния съвет на 
комунистическата партия на Отечествения фронт полагат венец пред мавзолея на 
Коста Рика полага венец ^ е о р г и  Димитров//Кирил Свраков/ЕИ 
пред мавзолея на^Г.Димитров. >/ .. 7,4017/ (

/Зиновиев/ЕИ

66/3722 - Полагане венци пред мавзолея на Г.Ди- 66/3787-5 - Делегацията на 
метров от делегации за IX конгрес на БКП./Зиновиев/ Аржентинската компартия по- 
2 - Италианската делега- 4 - Австрийската делега- лага венец пред мавзолея на 
ция. ция. /ЕИ Г.Димитров. /Зиновиев/ ЕИ



/ъл 11 7 9 10 — Полагане на венци пред мавзолея на Георги Димитров от 
% & & & №  Р=ки« о ъ в р т  по случай 23 годишнината 9 “ептемнрн.

1̂ . 5 4 ' ^
алб. 54-5

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

67-3110-1- Полагане венец пред 
паметника на съв.армия от парт. 
правител.делегация на ГДР в Со
фия. /Йорднн Асенов/СС

Г.Димитров-София“оГпарт прави?“*,”* ВеН6Ц Пред М^5золея’ ■лрт.правит.делегация на ГДР./Й.Асено
4

\



алб. 54-5
ПОКЛОНЕНИЕ И 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“  76 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

.66/3721-12-Английската де
легация на IX конгрес на 
БКП положи венец пред Мав
золея на Г.Димитров. /Зино 
виев/ ММ

66/1123-4,9 - Полагане венци пред Мавзолея на 
Г.Димитров от сирийската правит. делегация.
/Сибирски/ ММ .,

Лл

(Р
'ф

>

66/3255-9-Полагане на :венци 
пред Мавзолея на Г.Димитров 
от делегатите на V мекдунар. 
конф.на машиностр.,металурз.
/Сираков/ ММ

им и п—.
6б/4008-2-Полагане венец 
пред Мавзолея на Г.Дими
тров от делегатите на XX 
сесия на СИВ. /Асенов/ММ

67/793-6 - Владислав Го- 
мулка и Юзеф Циранкевич 
полагат венец пред Музея 
на бойната дружба край 
Варна. /Парушев/БК

......  ■ » « ! > ■ V-   -67/782-2,5- - Полагане венци пред мавзолея "Г.Димитров" 
от членове на унгарското посолство по случай националния 
празник на Унгария. /Асенов/ЕИ



57/771-6,10 - Полагхне венци от полската партийно-
правителствена делегация пред мавзолея ,!Г.Д* мит ю в 11
■®“А' / В урмов/ТЧИ

— _- и
67/871-3 - Полаге не венец 
пред мавзолея на Г.Димитров 
от делегатите на 15-та отчетно 
изборна конференция на Соф. 
гр. организация на ДлМС. 

ч /Свраков/ЕИ

67/948-8,10 - От ш.ето на делегатите на предкаагрес- 
ната конференция по г-д-гт"--'":' гс "сттпттспп столичен 
район заел.артисти от нар.театър "Ив.Вазов" Иванка 
Димитрова и М.Бениеш полагат венец пред мавзолея 
на Г.Д| (итров. /Асенов/ЕИ

67/979-8 - Делегати на XXXI 
конгрес на ЕС.ТС на път към 
Мавзолея на Г.Димитров.^ 

/Петър Бохков/ЕЕ

алб. 54-5

у|/1 1 ЬО-и,г -  полагане на венец пред ьрй^ска*е^1Гила ° 
гостуващия у нас хор на словенските партизани-инвалид., с
рр. Любляна. /Йордан Асенов/ЕИ •



I# г-у / ТТ ц
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| ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН Ф О Т О А Р Х И В  
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ОЧ/|

т /
и

66/3613-2 - Полагане на вен 
ди пред Братската могила от 
делегатите на IX конгрес на 
БКП Боян Българаноз и Дора 
Белчева. /Бурмов/ЕЙ

56/3612-4 - Полагане зен- 
ци пред мавзолея на Г̂ -Ди- 
мктров от делегати на 
IX конгрес на БКП.

/Асенов/ЕИ

I Й

66/3616-5 - Полагане венец 
пред мавзолея на Г.Димитров 
от делегати на Съюза на 
югославските комунисти

/Асенов/БЙ

66/3677 - Полагане венци пред мавзолея на Г.Димитров от делегати за IX конгрес на БКП. \
4 — Хъ'Сък Сен о т  К п п я й — 6  — X V  ттл о  А п о т ч я т г о  от У п л г -г— 1 1  _  Шчлпиг И п л а н  о т  й т ^ н л г . к я т е4 - Хъ'Сък Сен от Корей
ската комунистическа пар
тия.

А У

6 - Хулиа Аревало от Уруг 
вайската комунистическа 
г.а^тия.

11 - Шион Нолан от йрл&ндскате 
комунистическа партия.

/Асенов/21

-

ИII
I

т

о7/378-7 - Пред лобното 
място на 11 партизани от 
отряд "Антон Иванов" в 
с.Фо т пн о в о. /Симеонов/Ей

■

~1,? ~ Тържествена церемония пред Паметника на 
-токата, армия по случай 49 години от нейното създаване.

/Симеонов/ЕК

•'ГЧК,
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67/519-10 - Новоназначеният 62/3155-1,6 - Делегати на VIII конгрес на БКП по- 
извънреден и пълномощен по- лагат венци пред Мавзолея на Г.Димитров. /Паруш / 
сланик на Япония полок! ве- 
нец пред мавзолея на Георгл 
Димитрова /Свраков/ЕИ

62/3168-5-Делегати на VIII конгрес 
на БКП полагат венци пред Мавзолея 
на Г.Димитров. /Свраксв/ Ш

67/9 30

Петйр
Божк

67/980-3 - Полагане венец пред 
паметник?, на Ал. Стамболийски от 
делегати на XXXI конгрес на БЗНС.

/Петър Божко;*/ЕИ

- Както кадър 3. 7,10 - Полагане на венец пред паметната плоча на 
лобното място на Пет1 о Д.Петков от делегати на XXXI 
конгрес на БЗНС. ,

' вжд



Д Ъ Р Ж А В Е Н  Ф О Т О А Р Х И В
ул. „Гр. Игнатиев“ Н> 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 74*5-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ПОКЛОНЕНИЕ - И 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

66/3439-6,8 - Полагане на венци на
български партизанин

първият

66/1279-2,9,11 Полагане на венци пред Паметника на Съветската армия, по 
случай Деня на победата - 9 май, от чехословашкото диплома 
тическо тяло в София. /Симеонов/ ММ

66/1270-3,5 - Полагане на 
венци пред Паметника на Съ
ветската армия по случай Деня 
на победата - 9 май, от дипло
матическото тяло на ГДР в София 
/Симеонов/ ММ . 1 Я



V I  а

&

67/776 - Поклонение пред гроба на Иван Козарев по случай 23 години от смъртта му. 
2 - Лазар Хаджиев,пол:.т- 4 - Сестрата на Ив-гКоза- 5 - По време на поклоне-
затворник,произнася слово рев /в дясно/, жената на н.:ето пред гроба на пар-
за живота и делото на п ар- Ив.Козарев-Мидтана Козарева. тизанина.- /Асенов/ЕИ 
тизанина.

~/Ч° ^ онен*:е пре; ‘'роба на първия български партизанин Иван Козарев пс .лучай 23 години от смъ]тта му - с.Добринище. /Асенов/ЕИ
тизанина ** пок*с̂ Ш * 0 гроба на паТ- 12 - Роза Козарева - дъщеря

на Иван Козарев.

67/751 8,10 - Полагане венец пред мавзолея на Г Пи_ 
митров от новоназначения изаьнредоН и пълномощен 
посл;.ник на Израел Виктор !лигаяп. /Свгаков/ КИ



а л о  • 5 4 -1
, да*

ПОКЛОНЕНИЕ И 
ПОЛАГАНЕ НА' ВЕНЦИ

Д Ъ Р Ж А В Е Н  Ф О Т О А Р Х И В
ул. „Гр. Игнатиев“ Л* 2

«

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

Ъч-

61/711-11,12,2 Поход до лобното място н а  разстреляните в морето герак- 
антифашисти по случай 10 години от смъртта им. /Парушев/ гги/гЩ1

*Ц

4- .
г  г  . $21 г ъ . ,

61/711-4-Както кадър 2. 61/1582-6,7 -  На почетна 
/,°тТев<’ пл- .''Възраждане", 
/Михайлова/ ММ

стража пред бюста на Хр. 
София, по случай 2 юни.

и  5

I
61/2195-2,8 Г-^:бът на Н.Й.Вапцаров, София/Михайлова/ ММ °х*-я.

62/84-5-Граждани почитат 
паметта на Хр. Кабакчиев и 
полагат венци пред паметника 
му във Барна. /Парушев/ Ш"



ч,к

1

•хлб. 54-5

пп Щ  пп 
т  пп щг пп

ПГ ПГ ПГ
пв пп

62/437-3,4,6 /Свракоз/ ММ
6-Представители на СГНСЗ-Чавдарчета и пионерчета 4-Полагане венец пред 

почитат паметта на загина— паметника на маршал долагат венец пред памет»-
лите за свободата на Бълга- Толбухин от представите- ника на Освободителите,София.
рия съветски войни,. ли на Ленински район, 

София.

-;Я':...
ПА ПАДНАЛИТЕ БРАТЯ РУСИ 

ЗА ОСАОБОЖАКиИЕТ

I
----  I

59/2452-4-Български войни 
полагат венец пред Братска
та могила, София./Чавъкчиев/ 
ММ

54/878-7-Полагане венец от гостуващите съветски 
моряци на Паметника на падналите в освободител
ните войни, Бургас. /Стоилов/ -ММ

5 *7-  Щ  1 о

54/878-20-Полагане венци от съвет' 
ските моряци на братската могила, 
Бургаските гробища* /Стоилов/ ММ

Ь:
го V



> Л ]

алб. 54-5

ПОКЛОНЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

! I
/ п А • А ЛлА,1

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

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

%

62/693-3-Полагане венец пред Мавзо
лея на Г.Димитров от членовете на 
ЦК на проф.на здравните работници 
в България, /Свраков/ Ш

62/1018-6-Момент от. полагане на венци 
пред Мавзолея на Г.Димитров от представит. 
на проф. на раб* от леката и хранит.пром. 
/Свраков/ ММ

и  *л

1 ШШкяь ч
62/1109-2,3 - Делегатите на 30 редовен конгрес на БЗНС положиха венци 
пред Мавзолея на Г.Димитров. /Свраков/ Ж

; *• /I / 7 #

м
ШШш

У'

\ж
62/̂ 1109-5-Както кадър 2.

М-

---- Щ Н

5
яV

62/1244-5-Делегати от II конгрес на БФСФ 
полагат венци пред Мавзолея на Г.Димитров 
/Томов/ ММ



адб. чб4-5

У  , / -ю0

V

62/1713-6-Делегацията на Република Дахо 
мей полоки венец пред Мавзолея на Г.Ди
митров. /Свраков/

62/1889-4-Полагане на венец от ново
назначеният извън, и пълном.полсланик 
на СФРЮ в България. /Свраков/ ММ

I
,о1

I

/ /

V/
У

62/2261-6-Пола гане венец от участ
ниците на I републ.фестивал на мла
дите баскетбол, пред Мавзолея на Г 
Димитров. /Бурмов/ ММ

62/2108-9-Френската делегация, 
която гостува в страната ни, 
полага венци пред Мавзолея на 
Г.Димитров. /Михайлова/ ММ

Ь1 - ' л А  - (е

62/3009-6-Делегатите на XV парт.
отч.изборна конференция на ГК на
БКП, София, полагат венец пред
Мавзолея на Г.Димитров. /Свраков/ ММ

/



)
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ПОКЛОНЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

Щ )
/

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев" № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

58/1389-9-&олектиЕът на Малий 
театър положи венец пред Мавзо
лея на Г.Димитров. /Хорисян/ ММ

62/652-5-Делегати от VI конгрес 
на раб. от транспорта и съобщ. 
полагат венци пред Мавзолея на 
Г.Димитров и гробът на В.Коларов.' 
/Йорданов/ ММ

и

62/2378-4,9,10 - Полагане венец пред Мавзолея на Г.Димитров 
на кубинското посолство. /Еурмов/ ММ от членовете

9

62/1469-3-Полагане венец пред Мавзолея 
на Г.Димитров от учителите-делегати на 
I конгрес на учителите, София. /Свраков/Г.1М



■■■■■
\\ А 1А 11

62/2378-12-Както кадър 4. 62/2382-1-Както филм 
62/2378. /Величков/ММ

62/2761-5-От името на Ко^гре- 
систите от конгреса на фармацевтите 
бе положен венец пред Мавзолея 
на Г.Димитров. /Михайлова/ ММ

т л ^

1

(и I/ И  У

ч

-7-Както кадър 5. 62/2415-4-Новоназн. посланик на КНР в НРБ 
положи венец пред Мавзолея на Г.Димитров. 
/Свраков/ ММ

$1 4 -

62/2415-7— Както кадър 4

\



алб. 54”5 

ПОКЛОНЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ВЕН1.И

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВНИ ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

I

61/3259-5 ,7 Момент от полагане ка 
революция в България.

венците по случай 17 год. 
/Свраков/ ММ'

от соц.

53/3162-1-Еригадирите от кан..младежки 
събор полагат венци пред .лвзолвя на 
Г. Димитров. /Кожухаров/ ММ

61/3260-2-По случай 17 год. от соц. 
революция е България пред Мавзолея 
ка Г. Димитров бяха положена мно
жество венци. /СЕраков/ ММ

61/3260-5- Почетен караул, при пола
гане на венците пред Мавзолея на 
Г. Димитров. /> лраков/ ММ

3 !

бХ/ЗйА^-б-Полагане венци 
пред паметника е Парка на 
свободата /Братската мо
гила/ по случай 17 год.
Па соц.резолюция в Бъл-
гария. /Божков/ ММ

ш ш ш ш



*лб. 54

10
61/32 61-3 0-Полагаке вехци 
1 Парка ва свободата пред 
паметника ма загиналите 1 
борбата против фашизма, 
/кихайлова/ ММ

• И 1»а *

5$/3162-3-Бригя дирите на иац. младежки
събор полагат венци пред Мавзолея на 
Г. Димитров. /Кожухаров/ щц

58/3162-6,7 - Както кадър 3.

63/1с11-2-Ползгзяе на "вЪяци п пед
Г.Димитров от членозет е на Политбюро на ЦК на БКП, БЗЙК н

/ ^всаков/ М*,т

N -

63/2888-8—Полагане венец пред паметника-- 
на загиналите през Септемврийското въста
ние в Михайловград. /Михайлова/ ММ



ПОКЛОНЕНИЕ И 

ПОЛАГАНЕ НА ЬГНЦИ

' Д Ъ Р Ж А В Е Н  Ф О Т О А Р Х И В
Ул. „Гр. Игнатиев“  № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ПППР В В Е р & и О  X Ш п

65/2295-7 - Румънската 
парт.превит.далегация 
полага венец в кавзолея 
на загиналите румънски 
боици в с.Гривица.

/Сврако в/ЕИ

65/2450-9 - Полагане венец 
пред мавзолея на Г.Димитров 
от президента на СФРЮ Йосип 
Броз Ти то./Ангел ов/ЕИ

65/2450-10,11 Както кадър 5
65/260З-5-Полагане венци пред 
мавзолея на Г.Димитро* от деде 
гацията на Белоруската сср.



65/2882-3- Полагане денец 
пред Мавзолея на Г.Димитров 
от Китайския фолклорен 
ансамбъл. /Свраков/ ПИ

65/2603-7,8 - Полагане венци пред мавзолея на 
Г.Димитров от делегацията на Белоруската ССР.

/Сибирски/ Ей

65/2882-6,7,11 - Както кадър 3

Делегатите на III конгрес 
венец прод Мавзолея па '"Г 
/Свраков/ ММ

N



алб. 54 -5

ПОКЛОНЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ
ДЪРЖАВЕН Ф О Ю А Р Х И В

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

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯ!А

65/1517-2,4 - Моменти от пребивавай то на съветската делегация от Върховния
съвет в страната. /Св раков/ Щ

65/1970-2-Делегати от с. 65/2275-2 - Членовете на румънската парти йно-
Челопечене полвжиха венец правителствена делегация положиха венец пред
пред паметника на Д.Дебеля- мавзолея на Г,Димитров. /Свраков/ ЕИ
нов, Копривщица. /Михайло
ва/ Ш

65/2275-4,5 - Както кадър 2.



65/22?7-6 - Румънската 
парт.пра ви т. де легация 
полага венец пред Мавзо
лея в Плевен./Свраков/ЕИ

65/2651-1,2 - Полагане венец пред Паметника на 
Съветската армия-освободителка от Порояството на 
ГДР в България и германските граждани по случай 
16 годишнината от създаването на ГДР. /йскеселиев/ ЕИ

XV* <

65/2651-4,5,6 - Както кадър 1

Г л~ " "■
66/2651-ЮД1 - Кехсто кадър 1



» * №  Р I ' X *

алб. 54 -5

ПОЛАГАНЕ НА ЕЕНЦИПОКЛОНЕНИЕ И

у*г ГИ шшшш
64/2683-В-Полагане венци 
пред мавзолея на Г.Дими
тров, по случай 20 гад. 
на 9.IX.44 год. /Юскесе- 
ляев/ ММ

64/2693-3-Полагане венци на 
Братската могила, по случай 
20 год. от 9.IX.44 год. 
/Йорданов/ ММ

№ ' Ж V}

г,- ? ;

64/2722-б-Полагане на венец 
от парт.правит. делегация 
на ГДР. /Михайлова/ ММ

64/2723-10-Полагане на 
венци от парт.правит. 
делег. ка ГДР. /Ми
хайлова/ ММ

* *, •

64/2856-0’-Както кадър 2. 65/152-6- Полагане на 
венец пред мавзолея на 
Г. Димитров от държ. се®
на зъншн. работи на СФР!
Коча х.опович и придруж
го лица./Чаръкчиев/ЕН

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

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

64/2609—11—Полагане венци 
пред Паметника на Съветската
арш я по случай 20 год. на 
9.IX.44 год. /Сибирски/ ММ

/

64/2856-2-Х. Селасие 1 по
ложи венец пред Мавзолея на 
Г.Димитров. /Юекеселиев/ ММ

65/1203-2-Съветските космонавти 
П.Ееляезз и А.Леонов полагат венец 
на паметника-пгнтссн, Барна.
/Парушев/ ММ



VV/ •*
85/529-5-Ч®хослопашката парламентарна 65/832-5-Пребива ващият в нашата страна 
делегация, пребиваваща в нашата страна, председ. на фронта за освобождение в Мозанг положи венец пред мавзолея на Г.Димитров.<*ик д_р Е.Мондлая положи букет цветя пред
/^враков/ I... мавзолея на Георги Димитров. /Свраков/ №*1

65/1361-1-$ренска партийна 
делегация посети мавзолея 
на "Г.Дкми тоов". /Попов/ ИМ

6о/1516-2-Дзлбгагиятг на Върховния' 
на Сън. съюз, пребива-где в л?~з*г 
по.толся зенцк пред .даваолея "Георг

/С  в  редов/ 1.1 Ь1 ; -5

съвет
С Г? ̂ г* ^• - А • * ̂ ̂

:итров".^  ГД >,*}>

р  А/7/
Л /

т>кто ка дър г .&6/1о1Б~о
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
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ПОКЛОНЕНИЕ И 
ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

ул. „Гр. И
гнатиев" №

 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7^5-25



61/1561-9-На почетна стра
жа пред бюста на Хр. 

Ботев 
в Парка на Свободата,София, 
по случай 2 юни. /Хорисян/

Ш

61/1613-3-Както филм 61/1612.
/Парушев/ ММ

61/1612-7-Ч
ествуване, 2 

юни във Барна пред па- 
метника-пантеон на заги 
налите антифашисти. 

/Па 
руш

ев/ ММ

61/1613-2-Както кадър 3
61/1612-5-Както кадър 7

алб. Г)4-5

. ! /г '

61/16^-6-К
акто кадър 7.

61/1613-5-К
акто "кадър 3.

%
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ПОКЛОНЕНИЕ 
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ПОЛАГАНЕ НА ВЕН Д:

ДЪ
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АВЕН
 

Ф
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О
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Р
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И

В
 

ул. „Гр. Игнатиев“ 
&

 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА 
Ф

О
ТО

ГРАФ
И

Я
ТА

ШШШЩ

62/1222-7,10 - Полагане венци на лобното място на пар
тизаните Г.Петлешков и Ил. 

Димитров Атанасов в с. 
Води

ца, 
Варненско. /Чаръкчиев/ ММ

61/1351-7-Полагане венци 
пред паметника на загина
лите борци-антифашисти от 
с.Друган, Радомирско. 
/Караджанов/ ММ

61/1270-1,4 - Полагане венец пред паметника на Съветската армия по случай 
Деня на победата над фашизма и 16 гбдини от създаването на ГДР. /Страхинов/ ММ

^ /!-

61/1270-5,6-Както 
кадър 1.



а
л

б
. 

5
4

-5

61/1294-7,6

61/1294-2,4 - Както кадър

61/711-8,9,10
Поход до 
фашисти

лобното място на 
по случай 10 год.

разстреляните "в морето герои-анти 
от смъртта им. /Парушев/ ММ



61/3274-5,7 - Моменти от полагането 
пред Паметника на Съветската армия, 
години от 9.IX.1944 год. /Янев/ ММ

на венците 
по случай 17

4б/232-30-Чествуване 20 год.
от смъртта на Ц-Иерковски в 
с. 

Бяла Черква. /Юскеселиев/
1П*46/13-14,16

Лео Кшицки /вдясно/, 
председател на Славянския комитет в Америка, 

и полският пълном.мин.в София - Е.Залевски, 
полагат венец пред 

Докторския паметник, 
София. /Петров/ ММ

алб. 
54-5

ПОКЛОНЕНИЕ 
и 

ПОЛАГАНЕ НА ВЕНЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪ

РЖ
АВЕН

 Ф
О

ТО
АРХИ

В
ул. „Гр. Игнатиев“ №

 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-*5-25

62/2786-6,7 -
Г, I итов положи венец пре'д Паметника на загиналите в бообата 
против фашизма и капитализма, 

ВарНа^ /Свраков/ ММ

'«км



алб. 54-5

62/2842-5,6
~ Полагане венец от партийни и държавни ръководители пред Паметника на 
загиналите в борбата против фашизма и капитализма, 

Русе, 
по случай 

50 год. 
от създаването на младежкото революционно движение в България

/Свраков/ ММ
:

65/3206-5,7 - Поклонение на студентите пред памет' 
никът на Братската могила, 

София. /Михайлова/ ММ

*

“б5//3207-10-Както филм 65/3206 
/Михайлова/ ММ

6о/о207-Ц-Както кадър 10 
66/2655-6—Швхинщахът на Иран
положи венец пред Врачката 
могила, 

/Симеонов/ й
.

ж

6б/3278-5-Ученици от Плевен 
пред плочата в памет на пв*^"Щк 
нзлите руски войни за осво
бождението на града. /Чарък- 
чиев/ ММ 

I-


