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88-250-23-На строежа на водноелектрическа
та централа Три Ан в провинция Донг Най. 
Централната се строи с помощта на СССР.

репр./ЛА

щ
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С Р ВИЕТНАМ - МАШИНОСТРОЕНЕ

88-250-24-В з-да за хладилни съоръжения 
в ХаноЗ. /регф./ЛА

4
V
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С Р ВИЕТНАМ - ПР0МДОШЕН0СТ - ДЪРВОД) Е ®  И ДЪРВОПРЕРАБО^НЕ <Ъ С /?

88-250-25-Добив на дървен материал в про
винция Гиа Лон Тум. /репр./ЛА
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С Р ВИЕТНАМ - БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ

< 4

*

<4?
<5Ь

88-250-27-В библиотеката на фермата Донг Ан
репр./ЛА

ч
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ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
I Тел. 7-64-91, 7-30-Ю7

и

\
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алб. 101

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА В И Е Т Н А М

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-61-91, 7-30-07

#

22-0 тглеждане на кафе в план
тацията "Дон Джао". /9 .V I . 62/ Ш

62/2174 
ф-т 24/36 

1Ш

2З-Приготвяне на змийски кожи за износ.
В Ханой се продават годишно голям брой 
змийски кожи, които се донасят от наи- 
отдалечените краища на страната. /11.7,62/

32-*.>глед от металургичните 33-йзгяед от стоманодобив- 
заводи Бен-Туй в провинцията кия комбинат , в който е 
Ногхенян,проектира ни и пое- произведена първата сто- 
троеки от виетнамски спец. мана.

62/2174 
24/$6ц 
■ ' ММ

34-В един от цеховете на 
химическите заводи "Биет- 
три” , пригоден за производ
ство на изолационни материа
ли -  найлон и гумирани плато
ве*





*

т Хо Ши Мин открива
Конгреса

14 -  Президентът на ДР Виетнам Хо Ши Мин в разго-» 
вор с представители на братските партии, 
дошли за Конгреса на Виетнамската партия на&

трудещите с<

ЯИИИИРВИВйИИЙ зсейс

- ш

( тГУ.‘ у

10 -  Външен изглед на залата, в която е проведе 

I I I  конгрес на Виетнамската партия на 

трудещите се.

■ 'ьмшш

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ'
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев** М 2 
Тел. 7-04-91, 7-30-07

Г Р. . 1 .  Ч.

1РЕШ‘Блп:



61/116 3

13-Делегатяте на конгреса заедно с 
представителките на жените от раз
лични страни*

14-Др* Ан. Янкова заедно с някои 
делегатки на конгреса на посещение 
в една детска градина*

алб* 101

ИЗ ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

Моменти от I I I  национален конгрес на Виетнамските *ени

;
” 1
I

к %

1V

61/1163

I

*

Я

.6-Анастасия Янкова, ръко- 
одител на делегацията на 
ългарските жени говори пред 
:онгреса,

р  л} ~
17-Др, Ан* Янкова в разговор с 
делегатки от Виетнам и представи* 
телки на жените в Лаос*

$1/2132-56

Заливът



/
а л б . 101- 4 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ДР ВИЕТНАМ
Ул. „Гр. Игнатиев“ ТА 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

65/225-35-Географска карта 
на ДР Б^еткам и .лсен Виетнам.
АШ/

I

4



алб . 101-1-а

СР ВИЕТНАМ 

ПЛАНИНИ

80-3116-4 Планината Кон Сон в обл. 
Чи Лин,провинция Хай Хунг,юго
западно от Ханой,където видният 
писател от XV век Нгуен Трай е
прекарал последните години от Ки ьотя си

репр./МД
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/ СРВИЕТНАМ -ГРАДОВЕ

I .

ь/, . { Ч
Комитет за пематд 

Д О ..Б-ьЛГ аоскя п- . •, . „ а  ,и и

Т Р л .  • »*

'

IV I
те.' 

ВСИЧКк

I
. ,*>/

<

83-295-11 Нощна снимка от 
шимин. репр./ВЛ

« 3 - №

/ Г

I
0 3 - 8 4 3 - 15 -Б ул 4 вард Ле Лой-една о т  най- 
оживените улици на гр.Хошимин.

репр./ЛА

*
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Алб. 101-2

С Р  В И Е Т Н А М  

ГРАДОВЕ

78-944-1,2-По улиците на град Хошнмин. /репр.ТАСС/МК

78-3349-7 Фонтан 
на гр.Хо-Ши-Мин

) центара 
репр./МД

II- 1 8 » !  и

78-3349-11 Велосипедисти по улици
те на гр.Хо-Ши-Мин репр./МД

78-3520-25 На един от площадите
на гр.Хо-Ши-Мин репр./МД



)
алб.101-2

5
79-2290-4,5,6-По улиците на град

к
Хоявмин.

/

С //Л

80-733-24 Виетнамско семейство
на разходка в центъра на град
Хо ШИ МИН /\штгрепр./МД
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: Л б . 101-2-а

"РБ ВКЕТНА.'- ГРАДОВЕ, ОБЩИ 
ПЛАНОВЕ

ли о  Ф ; Ом 9 и

77-5602-11-12- Изгледи от езерото Хоан Кием в центъра на Ханой.
/ре пр.П.Ще ре в/ТК

7|-5602-13-Изглед от езерото 
Хоан Кием в центъра ка Ханой, 
столица на ДИВ.

/реп р. П. Ще ре а/ !К

7/ -5.602-14-Храмът Таи Руа в 
центъра на езерото Хоан Кием 
Ханой.

/репр.П.Щерев/ТК

в

Н  : ( Щ
71-5602-15-Г1агодата Чуа *.гот Кот, 
строена 1409 г. в ''сърцето1' на 
Ханой в езерото Хуан Кием, възстановен 
след разрушаването и от французите 
през 1954 год.

/ре п р.П.Ще рев/ТК
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алб. 101—Г-а

71-5602-16,1?- Изгледи от Ханой. /репр.Ц.Щерев/ТК
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ДР. ВИЕТНАМ - ГРАДОВЕ 
Х А Н О Й

Р®Д ВХОДа НЙ рггиА _ ^

/Репр?/сса® / г Г чТИВ б0Мб51 в Х^ ой.

V--
67-4025-22 -  Из, една от улиците на 
Ханой. /ЕИ 24/36

0 ^

I

/ ? ;™ “ ; 5? $ 6!,' ВДИ1е« * * » »< > « •

/

-5602-18-Улица в Ханой, сутрин.
/репр.ГЬЩерев/ ХП

V

. ;  •

V I

71~5602-20-Типична сцена в 
столицата Ханой -  информиране 
на гражданите с последните 
новини .чрез мегафон.

/репр*П.Церев/.ХИ
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С

'/ .14  Л я

✓

71-5602-21,22-Скризалища в Заной, използвани при бомбардировките
на амеоиканскр те агресора,

/репр.П.Церев/ ХП

♦

74-1694-24-Изглед от столицата 
на ДРВ- Х а н о й .
/Репр. П.Щерев/СС

'ЛШ *г



/1///Ъ~Л КА̂ ' |
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///-/- ^ //. - ' и -  °1 ц Ж 1 Г * и ,
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
д •Р.ВИЕТКА: -ГРАДОВЕ-ХАНОЙ-ГРАДИНИ г .. _ „ „  „  _ „„

1! ПАРКОВЕ Ул- ” ГР И,нагиев л * 2 Тел. 87-64-91, 87-30 07

73-5248-15-Б ресторант-градината до 
Западното езеро Ханой,прекарване на 
неделния ден от ханойските трудещи 
се. /репр.П.Щерев/ЛА

73-5248-16-В парка на дружбата в 
Ханой-мсмчета от Ханой прекарват 
безгрижно свободното си време, 

/репр .ГГ.Щерев/ЛА

73-3248-17-Неделен ден в Ханой.
/репр.Л.Щерев/ЛА

73-5248-19-Неделен,ден в парка около 
Западното езеро з Ханой е оживено и 
разнообразно. /репр.Д.Щерев/ЛА

80-3116-2 Това хилядолетно
дърво,високо 60 метра и с 
обиколка 30 метра в диаметър 
е едно от 2000 вида дървета в 
нац.парк "Кук Фуонг",южно от 
Ханой.Паркът е главнй#атуристич. 
атракция в страната

репр./МД /



101 -  2 -  г ДИРЕКЦИЯ НА Ф ОТОГРАФИЯТА

ДР ВИЕТНАМ -  ГРАДОВЕ, ПАМЕТНИЦИ,
МУЗЕИ И ДР.

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
Тел. 87-64-91, 87-30-07

у

*  -  | Ш

1 9 ;
71-5602-19-Католическа
та катедрала в Ханой, 
един от историческите 
паметници на столицата, 
строена в края на 19 в, 

/репр.П.Щерев/ ХП

1

№ Ш-жГ-

*



/ Н - Л -Ч 1
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ДРВ ВИЕТНАМ- ГРАДОВЕ - 
ОЬ ГОТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Уг/ № кО,А

с

73-3910-35-Ноьи жилищни сгради, 
построени в работническия квартал 
^ан Чуонг в Хагой.

/ре п р. П.Щере в/ТК

- ■

ф с р.Г'у и</и



83-1076-11,12 Зам.преде.на ДС Ярослав Радев поздрав^ 
ва делегацията П.Ганев/МД

а л б . 10Ф

ВИЕТНАМ
Комитет за печата

Д О  ,.Бьлга»)с-ка Ф отограф ия
п е- г » х а ф о т о

Г - Ь ч  * г, ..

83-1076-5,8,9 Зам.председателят на ДС Ярослав Радев награди виетнамска 
делегация, водена от зам.преде.на ДС на Виетнам Ле Тхан Нги

П.Ганев/МД
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Алб• 101-3-а
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& < -ь г -Ь ю
& П Г.

V
ВИЕТНАМ -  ВЪНШНА ПОЛИТИКА И 
ДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

82-240-1-Виетнамският ак
тьор Куанг Тхаи в ролята 
на Георги Димитров.

Ч.^азгалов/АШ

/

81-2360-3 Преде.на Коми
тета по печата Крум 
Василев открива излож
бата ''Виетнамска лакова 
живопис" П.Цонев/МД

82-1068-1 Зам.преде.на ДС 
Митко Григоров връчва орден 
"Мадарски конник" -  първа 
степен на посланика на Виет
нам у нас Ле Хуанг Хиеп•

Кр.Арсов/МД

82-1068-7,11 Зам.преде.на ДС Митко Григоров връчва 
орден "Мадарски конник" -  първа степен на посланика 
на Виетнам у нас Ле Хуанг Хиеп Кп.Апсов/МД

I

82-5396-12-В "МС се подписа дого! 
вор за сътрудничество м/ НРБ и 
СРВ.Договора подписаха зЯм.пред^ 
Нса МС на НРБ И СРВ Андрей Лукане 
Ву Дин Ли еу . /Ч. Ма з га ло в/ЛА

'



№ 4 - 3  -
101-3-а

—2144—8,10—Преде. на IX  Г.Филипов прие м-ра на вътрешна© работи на Виетна* 
Фа!/ Хунг. /Ч. 1азга лов/ЛА

82-2397-1,5,9-Предс. на МС
г

Грлша Филипов прие зам.преде.на СРВ Ву Дин Лиеу.
Ч.Йазгвлов/ЛА
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алб . 101-3-а 

СР ВИЕТНАМ

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

&  ^ . < 3

79-4158-7 Ксуан Тхи -  зам.преде.на 
Постоянния комитет на Кад.събрание 
в разговор с Лестър Болф,преде.на 
Подкомисията по въпробите на Азия 
и Атлантическия бкеан към Комитета 
за Ме&сдунар.връзки на Ка2/*арата на 
представителите на САЩ.
Разговорете се преведоха от 10 до 
12 а в г .1979 год.в Ханой

репр./МД

. ' ■ (г ?

80-123-8 Делегация на Д-вото за 
българо-виетнамска дружба, водена 
от председателя си Август Кабакчиев 
посети цигарената ф-ка Транг Лонг

репр./МД

80-123-25 Помощта на ,виетнамския 
народ за кампучийския народ е 
голяма -  товарене на кампучийски 
кораб с храни за кампучийския 
народ в пристанището на Сайгон 

, репр./МД

80-38о1-И-Мгуен Ван Ниеу, 
министър на културата на СР 
Виетнам,участник в Междуна
родната/ среща-разговор "Ро
лята на културата за разви
тието на човека и общество
то.

Н.Хлебарова/АШ

♦



7 а Г г

адбТ101-^3-а

Откриване на фотоизложбата "Виетнам строи и се бори"
81-2647-3 Ген.полковник
Август Кабакчиев -  предсО 81-2647-4 Част от при- 81-2647-8 Виетнамският ло
на българо-виетнамскато съствуващ* те при откри- сланник Ле Куанг Хиеп 
д-во произнася слово ване на фотоизложбата произнесе слово и пред-

П.Цонев/МД П.Цонев/МД ставя изложбата
П.Цонев/Щ

*

*

*

4

,1



Алб. 101-3-а ;Г

СР'ВИЕТНАМ.ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДу11А'

РОДНИ ОТНОШЕНИЯ

% ,'Ъ  а
(4 ^  ?Л*л {г, <2лл~*~+.] 0

>ь-ох4- 2 -Т.Живков подна
ся съболезнования на виет-
намския посй“ « и$ ’ !!0Фхан? смъртта на хон Дък хханг,
президент на Виетнам.

П.Цонев АШ

60-814-6-Венци за прези
дента на Виетнам Тон Дък 
Тханг. />пт .

П.Цонев/АШ

Ич
\

80-814-7-Т.Живко в пред
седател на ДС се подпис* 
ва в книгата за съболез
нования.

П.Цонев/АД

/«*

во-814-8-Пърьият зам.пред
седател на ДС и секретар 
на БЗНС Петър Танчев се 
подписва в книгата за съ-

« ° * ” н°вд а . , /Аш

. 80-814-9-Петър Младенов, 
министър на външните ра 
боти на НРБ.

П.Цоаев/ '.Ш

80-814-10-Председателят 
на Комитета за 
V набоден контрол Кръстьо Тричков . '

П.Цонев/АШ

80 -814 -11 -  Ди ми тъ р Стан н о е в 
секретар на ЦК на ьлп.

Ц.Цонев/АШ

•
т



/ п  / '  3

80-1293-1-Лрпсъствуващи 
на тържественото събра-
ние,по повод 90-годкш. 
от рождението на Хо Ши
Мин. ,

П.Цонев/ АШ

1)

^-1293-8-Димитър Стани- 
шев,секретар на ЦК на 
БКП изнася доклада.

П.Цонев/АШ

В0-1294-7-Комент от от
криването на изложбата. 

П.Цонев/АШ

30-1293-3,6-Моменти от тържественото събрание в за
ла "Г-. Кирков".

П.Цонев/АШ

80-1294-4-0фициалните ли
ца при откриването на фо- 
тодокумонталнйта изложба, 
по повод 90-годипкот рож
дението на Хо Ши Мин.

П.Цонев/АШ

80-1294-5-Присъствуващп 
по зреме ка откриването 
на изложбата.

П.Цонев/АШ

*

82-2306-2-Завършване на Алеята на дружбата 
в селицето Жоабин на съветските специалисти.

репр./ЛА«

/

I

\
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Алб. 101-3-а
ч ^

СР ВИЕТНАМ. ВЪНШНА ПОЛИТИКА.И МЕЖДУНАРОДНИ

5

(/ > ' т

ОТНОШЕНИЯ

I

80-671-11,12-Зам.министърът на СРВиетнам по тру
да Ван Фан Хъу,положи венец пред Мавзолея на Г.Ди
митров. , тт „   ̂ /АТ„"Н.Хлебарова/АШ

Я о4>У

< г
80-1636-1 Преде.на Ж  Станко 
Тодоров прие зам.министър- 
председателя и председателка 
Държ.планов комитет на СР Виет-
нам Нгуен ЛаМ.ХлебароваДД

-------

$0гЦ Ъ 6

80-1636-7,8 Председателят на МС Станко Тодоров прие 
зам.министър-председателя и председател на Държ. 
планов комитет на СР Виетнам Нгуен Лам

Н.Хлебарова/МД

80-3375-4 На посещение в 
НРБ пристигна министърът 
на външните работи на Виет
нам Нгуен Ко Тхай.В резиден
ция "Бояна11 той бе посрещнат 
от министъра на външните 
работи Петър Младенов

Ч.&азгалов/МД

80-3375-5,6 Министърът на 
външните работи на НРБ 
Петър Младенов и министърът 
на външните работи на Виет
нам Нгуен Ко Тхай но време 
на срещата в резиденция
"Бояна" 1Т мЧ.Мазгалов/МД
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80-3382-1,2,3 Председателят на Държавния съвет Тодор Живков прие министъра 
на външните работи на Виетнам Нгуен Ко Тхай Ч.Мазгалов/зд

80-3431-3,4,5 В резиденция "Бояна11 се състояха 
министрите на външните работи на НРБ и Виетнам

80-3382-6,7 По време на срещата Ч.мазГалов/вд 80-3431-2 В резиденция 
"Бояна11 се състояха официал
ни разговори между Петър 
Младенвв -  м-р на външните 
работи на НРБ и Нгуен Ко 
Тхай м-р на външните работи 
на Виетнам йазгалов/МД

официални разговори между

(
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79-2629-9-Митинг по повод 79-2630-4-Говори Ле Ван 79-2630-5-Част от при-
пребиваването на виетнам- Льонг,член на ПБ на БКП съствуващите на митин-
ската делегация.Слово на и първи секретар на Ха- га.
Ганка Златянова, секретар нойския ГК на БКП. /П.Цонев/АШ
на Соф.ГК на БКП. /П.Донев/АШ

/П.Цонев/АШ

79-4048-23 Делегация на ^ 5 -М о м е и т н  от откриването на фотоизложбата "Со-
световния съвет на мира, циалистическа република иет х лебарова/АШ
водена от преде.му Ромеш ' # у
Чандра, наскоро посети 
възпитателен лагер за бив
ши офицери и админ.персонал 
не Сайгонската армия -
Ромеш Чандра/трети от дясно/
в разговор с Нгуен Хуу Ко 
/трети от ляво/,бивш ген. 
лейтенант и м-р на Нац. 
отбрана на режима в Сайгон

репр./МД

\
V

\

I
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79- 3266- 8-Слово на ле 
Хиеп,извънреден и пъл
номощен посланик на 
СР Виетнам при откри
ването на фотоизложба
та ! | С о ц .  република
Виетнам".

/Н.Хлебарова/АШ

19 - у  и

2 / 4

79-3 4 5 7 - 8 , 11-Осма сесия на междуправителствената 
Българо-виетнамска комисия за икономическо и науч
но-техническо сътрудничество.

/ Н . Х л р Гу я п п п я / Д Ш

*

79-3632-6,7-Изпращане на Тодор Живков,първи секретар 80-671-З-Зам.министърът на
на ЦК на БКП и председател на ДС за СР Еиетнам. труда на СР Виетнам Ван Фан

/Ч.Мазгалов/АШ Хьу,полови венец пред кавзо-
л гя на Г.Димитров.

• " Н.Хлебарова/АШ

—

60-671-5,6,7-Моменти от полагането-на венец пред Мавзолея, на Г.Димитров.
Н.Хлебарова/АШ
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79-2626-4,10-Моменти от посещението на делегация
та на Ханойския ГК на БКП,водена от Ле Ван Льонг, 
първи секретар на Ханойския ГК на ВКП в детско 
заведение ,!Хо Ши Мин” .

/П.Цонев/АШ

79-2627-4-Ле Ван Льонг, 
всред децата от Детска 
градина |!Хо П1и Мин” . 

/П.Цонев/АШ

►

г

79-2627-5,7-Ле Ван Льонг и членовете на делега
цията всред децата от Детска градина ”Хо Ши Мин” .

/П.Цонев/А1Д
у

79-3488-3-Момент от сре
щата между Т.Живков и Во 
Чи ТСонг,член на ПБ . 
на СР Виетнам.

/Ч.Мазгалов/АШ

79-3488-5-Момент от сре
щала между Т.Живков и 
Во Чи Конг.

/Ч*М азгалов/АШ
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80-124-25 Емблемата на су- 
вереността,издигната от 
франските колониални Влас
ти в ХоагСа през 1938 год. 
Надписът гласи: "Френската 
република,империята ка 
Аннам,Марацелски архипе
лаг -  1816 год.,Пателски 
о-зи -  1938 год. Крал Ха 
Лонг в 1816 година е про
възгласил суверенноста 
си над архипелага,а 1938 г . ,  
е годината когато е бира 
издигната еклбемата.
От много векове архипелази
те Хоанг Са и Труонг Са 
са били виетнамски

репр./МД

80-124-26 Карта на Виетнам,
чертана през 1938 год.по време 
на династияга Нгуйан, представя
ща Хоанг Са и Ван Ли Труонг Са 
като част от виетнамската терито
рии репр./МД

80-754-1 Ксуан Тюй/в центъра/, 
секр.на ЦК на Ком.партия на 
Виетнам и зам.преде.на Постоян
ния к-т^на Нар.събрание, връчва 
ордена ДДрукба" на рьлг.к-т за 
солидарност с Виетнам и на др. 
Август Кабакчиев,преде.на Българо- 
виетнамското д-во за дружба. 
Церемонията се състоя на 6 септ. 
1979 год.в Ханой репр./МД
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79-2595-1-Т.Живков прие 
Ле Вай Льонг,член на ПБ 
на ЦК на БКП и първи 
секретар на Ханойския 
ГК на партията, 

/Н.Хлебарова/АШ

79-2596-7-^Д. Между речки 
връчи юбил.медал "Сто 
години София" на Хоанг 
Лин.

/Н.Хдебарова/АШ

79-2595-6-Момент от сре
щата между Т.Живков и 
Ле Ван Льонг.

/Н.Хдебарова/АШ

79-2596-9-П.Междуречки 
връчи юбид.медал "Сто 
години София" на Н.Тхи 
Тху Ха.

/Н.Хлебарова/АШ

79-2596-П.Мекдуречки връчи 
"Почетният знак на София"- 
I  степен на Ле Ван Льонг. 

/Н.Хдебарова/АШ

79-2596-10-П.Междуречки 
връчи юбид.медал на Ле 
Куанг Хиен.

/Н.Хлебарова/АШ

79-2596-12-Делегацията на 
виетнамската комунистичес
ка партия с П.Междуречки. 

/Н.Хлебарова/АШ

V/. швшш



/0/ • 
101-3-а

I

?9-2597-5,10-П.Междуречкн прие делегация на Ханой
ския граски комитет на ВКП,водена от члена на ПБ 
на ЦК на БКП,водена от Ле Бан Льонг,първи секре

тар на Ханойския ГК на БКП.
/Н.Хлебарова/АШ

79-2598-4-Ле Бан Льонг 
се разписва в Почетната 
книга на СОНС.

/Н.Хлебарова/АШ

79-2598-6-Ле Бан Льонг 
се разписва в Почетната 
книга на СОНС.
/Н.Хле ба рова/АШ

79-2628-1,З-Моменти от посещението на виетнамска
та делегация в Обединено детски заведение "Хо Ши 
Мин!,-София.

/П.Цбнев/АШ

/

79-2628-7-Секретарят на 
Благоевски РК на БКП 
Филипов,Ле Бан Льонг и
съпругата му. 

/П.Цонев/АШ

79-2629-4-Митинг по повод 
пребиваването на виетнам
ската делегация.Говори П. 
Междуречки.

/П.Цонев/АШ

79-2629-6-Част от при- 
съствуващите на митин-

/П.Донев/АШ
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79-693-12-Част от присъс- 
твуващите на митинга,по . 
повод китайската агресия 
във Виетнам,състоял се в 
зала "Универсиада” *

/П.Ганев/АШ

79-694-1-Президиумът на 
протестния митинг.

/П.Ганев/АШ

79-694-3-Митингът бе от
крит от секретаря на ГК 
на БКП Георги Йорданов.

/П.Ганев/АШ

79-694-6,7,12-Моменти от протестния митинг в зала "Универсиада” ,по повод 
агресията на Китай срещу Виетнам.

/П.Ганев/АШ

' т е ^
—' О У  У

79-694-1З-Д-р Живка Кънева 
от катедрата по инфекциозни 
болести при Медицинската 
академия,София-на протестния 
митинг.

/П .Ганев/АШ

г
Л
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79-2592-9,11,12-Моменти от посрещането на делегация на Ханойския градски 
комитет на виетнамската компартия, ръководена от Ле Зан Льонг,член йа пь
на БКП.

/Ч.Мазгалов/АШ

79-2593-3,5 -Виетнамската делегация,начело с Ле Ван 
Льонг положи венец пред Мавзолея на Г.Димитров.

/Ч.Мазгалов/АШ

79-2593-?-Виетнамската де
легация посети ГК на БКП в 
София.

/Ч.Мазгалов/АШ

79-2593-12,19-Моменти от срещата на виетнамската 
легация в ГК на БКП с Георги Йорданов,секретар на 
на БКП и зам.председател на МС.

/Ч.Мазгалов/АШ

ч/
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80-754-9 На 9 окт.1979 год.в Ханой 
м-р-председателят на ОР Виетнам 
Фам Ван Донг прие делегации на 
страните-членки на СИВ,които взеха 
участие в състоялата се във виет
намската столица конференция на 
научно-технически специалисти

\ репр./МД

80-754-16 Българска партийно- 
правит.делегация,водена от първият 
секр.на ЦК на БКП и;преде.на ДС 
на НРБ Тодор Живков,която в края 
на септември 1979 г.посети СР 
Виетнам на 29 .IX .1979 г.положи 
венец пред Мавзолея на Хо-Ши-Мин 
и посети намиращия се наблизо 
дом на бившия президент на страната

репр./МД

80-754-18 Бълг. партийно-правит. 
делегация, водена от първият 
секр.на ЦК на БКП и преде, на 
ДС на НРБ Тодор Живков положи 
венец пред Мавзолея на Хо Ши Мин

репр./МД

80-754-10 На 26 окт.1979 год. 
в Ханой бе о ткрита конференция 
на научно-технич. специалисти. 
от страните членки на СИВ -  
Доан Фуонг, зам.директор на 
виетнамската Държавна комисия за 
✓ наука и технология,изнася доклад 
за научните постижения на СР 
Виетнам репр./МД

т -  / V

80-754-17 Генералният секр.на 
ЦК,на Комунистечаската партия на 
Виетнам Ле Зуан произнася слово 
и вдига тост в чест на гостува
щата в стражата бълг.партийно- 
правит.делегация рвпр./ВД
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80-754-19 Българска партийно- 
правит.делегация,водена от 
първия секретар на ЦК на БКП 
и преде.на ДС Тодор Живков 
пристигна в Ханой'на 29 .IX. 
1979 г. -  жителите на Ханой 
приветствуват бълг.партийна- 
правит.делегация репр./мд

80-754-20) Разговори между делегаци
ята на Комунистическата партия на 
СРВ и правит.на страната и делегаци
ята на ЦК на БКП и на правителството 
на НРБ започнаха на 30 .IX .1979 год. 
в Ханой репр./МД

80-754-21 Де Зуан, ген. секр.на 
Комунистич.партия на СР Виетнам, ' 
както и др.партийни и държавни 
ръководители и много жители на 
Ханой сърдечно посрещнаха бълг. 
партийно-правит.делегация, во
дена от първия секр.на ЦК на БКП 
и преде.ка ДС на НРБ Тодор 
Живков репр.

80-754-22 Ген.секретар на Комунистич. 
партия на Виетнам Ле Зуан, виценрези- 
дентът на страната Нгуен Хуу Тхо и 
преде.на Нац.събрание Труонг Чин 
сърдечно приеха Тодор Живков и чле
новете на бълг*партийно-правит.деле
гация след пристигането им в Х^ной 
на 29 септ.1979 год. репр./ад

2 Ц

У г У

80-754-23 Ле Зуан, ген. секр.на ЦК на 
Комунистич.партия на Виетнам и Тодор 
Живков -  първи секр.на ЦК на БКП и 
преде.на ДС,подписаха Договор за 
приятелство и сътр.между двете страни 
в Ханой на 1 окт.1979 год. репр./мд
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80-754-24 Тран Куин,преде.на 
Държавната комисия за наука и 
технология И'Начо Папазов,преде, 
на Държавния комитет за наука 
и технология подписаха споразуме
ние за кооп. сътрудничество между 
двата института репр./МД

80-754-26 В Ханой на 2 окт.1979 г. 
се състоя масов митинг,за да 
приветствува бълг. партийно-правит. 
делегация,водена от Тодор Живков. 
Ген.секр.на Виетнамската Комунис
тическа партия Ле Зуан и др.виет
намски ръковод.присъствуваха на 
митинга репр./МД

. - —^

80-754-25 Намиращата се на по
сещение в СР Виетнам бълг.партий
на делегация,водена от първия 
секр.на ЦК на БКП и преде;на ДС 
Тодор Живков даде вечеря в Ханой 
на 30 септ.1979 год.в чест на 
ЦК на Комунистич.партия и йравит. 
на СР Виетнам -  Фодор Живкор гово

репр./МД

ч у

80-754-27 Тодор Живков,придружен 
от ген.секретар на ЦК на Комунисти
ческата партия на СР Виетнам при
ветствува жителите на Ханой

репр./МД

,
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79-502-7,8,9-Столичани протестират срещу агресията във Виетнам и Лаос.
/Е.Богоев/АШ

мЬ Ф

7 /

79-502-10,11,12-Протест срещу агресията във Виетнам и Лаос.
/Е.Богоев/АШ

79-692-1-Част от при- 
съствуващите на протест 
ния митинг в з^ла "Уни
версиада" , по повод аг
ресията на Китай срещу 
Виетнам»

/П.Ганев/АШ
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79-692-3-На трибуната в 
зала "Универсиада"-извън
редният и пълномощен пос
ланик на СР Виетнам,Ле 
Хиеп изказва възмущение
то си против Китайската 
агресия. /П. Ганев/АВЪл

79-692-6,8-Моменти от протестния митинг в зала 
"Универсиада,г,по повод китайската агресия срещу 
Виетнам.

/П.Ганев/АШ

Щ - ш

79-692-12-На протестния 
митинг говори два пъти 
героят на соц.труд Найда 
Манчева.

/П.Ганев/АШ

79-693-6-На трибуната
на митинга П.Кубадкнски, 
председател на НС на ОФ. 

/П.Ганев/АШ

79-693-10,11-Моменти от митинга в зала "Универ- 
сиада",по повод агресията на Китай срещу Виетнам.

/П.Гане$/АШ

79-693-4-На протестния 
митинг говори Д.Димитров, 
член на ДП на БЗНС и гл. 
редактор на в-к "Земедел
ско знаме".

/П.Ганев/АШ__

79-693-1-На митинга го
вори студентът от Соф. 
университет "Кл.Охрид
ски" Георги Георгиев.

/П.^анев/АШ
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на венец от парламентарна делегация на Виетнам,
: . /Ч.Ма з га лов/АШ

Р  ■
• ,'О\6ССГб10У1Но!! 
Лос/гг// « ,^ ‘г/о.

оменти от протестния митинг 
ресията във Виетнам. \ 79-451-6—Бистра Попова, 

преподавател по бъл.език 
и председател на клуба в '  
Института за чукдестр,сту
денти на протестния митинг

/Н.Хлебарова/АШ

срещу аг-  

/Н.Хлебарова/АШ

79-451-7-Протестен митинг 
срещу агресията във Виетнам

/Н.Хлебарова/АЩ



79-452-12-Асани Рау,сту
дент от Чили.на протест
ния митинг срещу агресия
та във Виетнам.

/К.Хлебарова/АШ

79-452-4-Бухънг, студент 
от Виетнам/на протестния 
митинг.

/Н. Xлебарова/АШ

л1

79-453-1-Цветана Базова, 
преподавателко бъл.език. 
на протестния митинг.

/Н.Хлебарова/АШ

79-453-5-Пред Института 
за чуждестранни студен
ти ,тГ.А.Насърн. /АТП

/ Н . Х л еба рова/АЛ

79-451-3-Протестен митинг 
срещу агресията във Виет
нам. .

/Н.Хлебарова/АШ

79-451-9-Бухънг, студент 
от Виетнам, чете протест 
срещу агресията във 
Виетнам.

/Н.Хлебарова/АИ

79-452-10-Мадушан, сту
дент от Азия,на протест
ния митинг.

/Н.Хлебарова/АШ

79-452-5-Бухънг от Виет
нам на протестния митинг. 

/Н.Хлебарова/АШ

79-452-8-Йордан Каца
ров, преподавател, на 
протестния митинг. 

/Н.Хлебарова/АШ
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79- 453- 8 , 10-Моменти от протестния митинг срещу 79-458-1-Протестен ми- 
агресията във Виетнам пред Института за чуждее- тинг в Котлостроителния 
транни студенти "Г.А.Насър". завод "Г.Кирков",по повод

/Н.Хлебарова/АШ агресията срещу Еиетнам.
. . .  /П. Цонев/АШ

79-458-5,7-Моменти от протестния митинг в Котло
строителния завод "Г.Кирков” по повед агресията 
на Китай срещу СР Виетнам.

/П.Цойев/АШ

79-459-1-М.Майски , герой 
на соц.труд-на протест
ния митинг в Котлострои
телния завод ” Г.Кирков".

/П.Цонев/АШ

ЬКоиъФкт
79-459-?В-М.Ме#еки на про

тестния митинг в Котло
строителния завод ИГ.Кир
ков” .

/П.Цонев/АШ



>9-459-7-Нгуен Хънб,пред 
седател на виетнамските 
курсисти,които се обуча
ват в завода-на протест
ния митинг срещу агресия 
та във Виетнам.

/П.Донев/АШ

1
?9 -4 6 9 -1 0 -М о м е н тг:от про
тестния митинг в ДИП 11 Ви
тоша "срещу агресията  сре
щу Виетнам.

/Ч.Маз га ло в/АШ

79-469-?-Г.Христов,пар- 79-469-4-Момент от про
тиви секретар на ДИП "Ви- тестния митинг в ДИП 
тоша" чете протестно сло- "Витоша", 
во на митинга,по повод /Ч.Г'азгалов/АШ
агресията срещу Виетнам.

/П.Цонев/АШ

79-493-3-Парт.секретар 
на завод "8-ми март"М. 
Петрушкова-на протест
ния митинг,по повод аг
ресията във Виетнам.

/Ч.^азгалов/АШ

79-493-5-Директорът на 
завод "8-ми март" И.Геор
гиев, на протестния ми
тинг,по повод агресията 
във Виетнам.

/Ч.Мазгалов/АШ

79-460-6-Момент от митин
га в Котлостроит.завод,по 
повод агресията срещу 
Виетнам.

/П.^онев/АШ

79- 460- 1 ,4-Протестен митинг в Котлостроителния 
завод "Г.Кирков",по повод огресията на Китай сре
щу СР Виетнам.

/П.Цонев/АШ
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7 5 - 4840- 1 , 6-Новоназначеният извънреден и пълномо
щен посланик на ДР Виетнам у нас Нгуен Ван Хонг 
полага венец пред Мавзолея на Г.Димитров — София*

/Х.Румян/ИК

76-1290-8-Международна сре- I 
ща на ръководствата на женс
ките организации на социалис
тическите страни.
Виетнамската делегация.
_____в_______ _______

76-1383-1,3',5-Прием,. даде н от първия секретар и временно управляващ Посолство
то Нгуен Суан Тънеу по случай първата година от освобождението на Южен Виетнам.

/Крум Арсов/ИК

76-1383-6-Прием, даден по случай първата година
_   ^_______    /Чт)ЛГ\Л АПООВ/ 1

I (
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‘76-1383-7,8-Прием, даден по случай първата го- 
» „ »  «*  освобождението на Ю«а» Виетна».

76-1111-2,3 -  Делегациите от ДР Виетнам и Южен Виетнам,гостуващи по 
повод XI конгрес на БКП, на посещение във Врачански окръг. репр./ЕИ

76-757-8-Виетнамската партия 
на трудещите се,водена от 
Хоанг Ван Хоан,член на Ь0лит- 
5юро на ЦК,полага венег. пред 
Лавзолея на "Георги Дикитров"

/В.Ивалова/ЛА

76-761-2-5-Делегацията на Виетнамската партия на 76-1111-1 -  Делегациите от 
трудещите се, водена от Хоанг Ван Хоан-член на Северен и Южен Виетнам на по- 
Политбюро на ЦК на партията, пристига за XI конгрес сещение във Врачански окръг, 
на БКП.  ̂ /Н.Хлебарова/ЛА - . репр./ЕИ

// /
Г Ъ 1'!*

%



101-З-а 
Д Р ВИЕТНАМ

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОНЕНИЯ

, ^ и т ет/а печата
пЯ  М  - '  гУьк'
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Т>(' • / **Нф':ие& 
_  ' 87-30-07
всички пипва знппзс

78-2552-6-Извънреднкят и 
пълномощен посланник на 
Виетнам у нас Ле Куанг 
Хиеп произнася приветстве
но слово* /П.Цонев/АШ

78-2603-1,2-Деловият президиум -  /в среджта-ген. 
полковник Август Кабакчиев,председател на д-вото 
за приятелство между България и СР Виетнам и Ле 
Куанг Хиеп-извънреден и пълномощен посланник на 
СР Виетнам у нас/. /П.Цонев/АШ

78-2604-3-Извънредният и 
пълномощен посланник на 
СР Виетнам у нас Ле Куанг 
Хиеп произнася слово*

/П.Цонев/АШ

78-2603-5,10-Димитър Греков,зам.председател на 
Българо-Виетнамското дружество за приятелство, 
произнася слово. /П.Цонев/АШ

78-2604-4-Част от присъствуващите 
на митинга,посветен на Националния 
празник на СР Виетнам. , /П.Цонев/АШ

Л
\Л



75-3055-3-Председателят
на МС Станко Тодоров и 
вицепрезидента на СР 
Виетнам Нгуен Хиу Тхо. 

/Н.Хлебарова/АШ

101-3-а

78-3055-4,8-Станко Тодоров прие вицепрезидента*на 
СР Виетнам Игуем Хиу Тхо.На срещата,присъствуваха 
з&м.председателят на ДС Митко Григоров и зам.минис
търа на външните работи Николай Минчев,както и при
дружаващите вицепрезидента на Виетнам официални ли
ца* • /Н.Хлебарова/АШ

78-2604-6-Извънредният 
и пълномощен посланник 
на СР Виетнам у нас Ле 
Куанг Хиеп,произнася 
слово* /П.Цонев/АШ

78-2604-10-Част от при- 
съствуващите на митинга, 
по случай Националния 
празник на СР Виетнам.

/П.Цонев/АШ

78-2604-12-Част от де
ловия президиум- от ляво 
ген.полк. Август Кабак
чиев и Ле Куанг Хиеп.

/П.Цонев/АШ

78-3043-3-Зам»председа
телят на ДС Митко Гри
горов се срещна с вице
президента на СР Виет
нам Игуен Хиу Тхо.

/Н.Хлебарова/АШ

78-3043-8-Зам*предсе
дателят на ДС Митко 
Григоров се срещна с 
вицепрезидента на СР 
Виетнам Игуен Хиу Тхо.

/Н.Хлебарова/АШ

78-3048-5-Виетнамската 
делегация на съвещание
то на представителите. на 
Червените кръстове на 
социалистическите страни.

/П.Ганев/АШ

\
'
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78-2306-4 Тодор Живков -  78-2306-5 Момент от сре- 78-2306-10 Момент от средата
1редс.на ДС,Нгуен Зуй Чин -  щата Тодор Живков-Нгуен Кр.Арсов/МД
зам.м-р преде.и м-р на Зуй Чин Кр.Арсов/МД
зъншните работи на Виетнам ш' ___*
[о в^еме на срещата в
)ези 'енция "Бояна"

78-2306-8.Тодор Живков - 
преде.на ДС и Нгуен Зуй Чин 
м-р на външните работи на 
Виетнам Кр.Арсов/МД

78-2316-1 Подписване 73-23x6— Ле Куанг Хи
спогодба с Виетнам -  Нгуен посланик на Виетнам и 
Зуй Чин -  м-р на външите Живко Попе в -  зам.м-р 
работи на Виетнам външните работи подписват
Р Кр.Арсов/МД план за науч.и култ.сътр^д

ничество Кр.Арсов/МД

78-2316-4,6 Моменти от под
писване на плана за* научно и 
културно сътрудничество с 
Виетнам Кр.Арсов/МД

.
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78-2316-8,9 Аерогара София -  изпращане на министъра 78-2316-10 Нгуен Зуй Чин 
на външните работи на Виетнам Нгуен Зуй Чин и Петър Младенов -  м-р на

Кр.Арсов/ВД външните работи на НРБ
Кр.Арсов/МД

78-2522-1,2,5 Тано Долсв и посланик^на Виетнам у нас Ле Куан Хиеп,с когото 
ама оазговор I Кр«Арсов/МД

78-2522-6 Тано Цолов води 
р&згсвор с посланика на Виет
нам у нас Ле Куан Хиеп

Кр.Арсов/МД

78-2552-1-Ген.полков
ник Август Кабакчиев 
предоедател на Бълга
ро-Виетнамското д-во 
за приятелство откри
ва Виетнамската фото- 
документална изложба, 
по случай Национал. 
пр»зн«к не странета.

/П*Цоиев/АШ

У

78-2552-5-Извънредният и 
пълномощен посланник на 
Република Виетнам у нас 
Л.Хиеп произнася привет
ствено слово • /П#Цонев/А|Ш

1



а л б .101—3—а

ДР ВИЕТНАМ

Коми 
Д О „Б*ьл. а

г а н т

г

78-1370-3 Ген.полковник Ав
густ Кабакчиев -  кандидат чл . 
на ЦК на БКП преде.на българо 
виетнамското д-во за приятел
ство на търж.посветено «а  год 
от рождението на Хо Ши Мин б  
обединено детско заведение 
11 Хо Мин" -  София

78-1370-8 На тържеството 
присъствува и Ле Куанг 
Хиен -  извънр.и пълномо
щен посланик на СР Виетна
в София Н ,Хлебарова/МД

щ



78-1372—11 Тържество, посзетенб 78—2288—8 Посрещане на 78—̂ 297—4 Виетнамската деле
на годишнината от рождението м-ра на външните работи гация положи венец пред 
на Хо Ши Мин з Обединено детско на Виетнам Нгуен Зуй Чин Мавзолея на Георги Димитров 
заведение "Хо Ши Мин" -  София ои Петър Младенов -  м-р П.Цонев/ВД

Е.Хлебарова/МД на външните работи на
НРБ Ч.Мазгалав/МД

V

78-2306-1,2 Тодор Живков -  преде.на ДС прие Нгуен 
Зуй Чин -  зам.м**р преде.и м-р на външните работи 
на Виетнам Кр.Арсов/МД

То^п°ж*3 НГУ6“  3уЙ Чин>" д а р  Живкови Петър Мла- 
денов Кр.Арсов /Щ

78-2297-7 др.Нгуен Зуй Чин 
пред Мавзолея на Георги 
Димитров П.Цонев/МД

78-2297-9 Виетнамската 78-2298-4 Момент от разгово- 
делегация пред Мавзолея рите между министрите на 
на Георги Димитров външните работи Петър Младенов

П.Цонев/ЗД и Нгуен 'Зуй Чин ч Л !азгалов/МД

ГО «<у/С7/-

Гб 1/76/7 ̂г
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76-2746-2-Посданикът иа 
ДР Виетнам -  Нгуен Нан 
Хонг. /Р.Сотирова/,ИБ

76-2750-5-Посланикът на 76-3163-2-ж1зпълнение нз
ДР Виетнам Нгуен Ван Хонг,ар- виетнамски студенти, 
мейският генерал Иван Михайлов /В. Балевска/ЛА
и зам.председателят на МС - 
Огнян Дойнов. /Р.Сотирова/ЙБ

77-1533-1 /от ляво на 
дяено/временно управлява
щият Виетнамското посолство 
министърът на културата 
на СР Виетнам Нгуен Ван 
Хиеу,др.Павлов от Комит-^а 
за култура,Ана Тричкова, 
Сибила Радева,Найда 
Манчева -  два пъти герой 
на соц.труд. 1 у

Кр.Арсов/МД

77-1533-6,8 Присъствуващите при учредяването на 
българо-виетнамско дружество за приятелство.

Кр.Арсов/МД

77-1533-10 Присъствуващите 
при учредяването на българо- 
виетнамското дружество за 
приятелство Кр.Арсов/мд
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77-1533-12 Присъствуващите 
при учредяването на българо- 
виетнамското дружество за 
приятелство. к?и^ сов/щ

77-3105-26,27 Виетнамският народ?заедно с народите на 
другите социалистически страни,ще посрещне достойно 
60-та годишнина на Великия октомври. В чест на славната 
годишнина,колективът на топлоелектрическата централа, 
оборудвана със съветска помощ,е поел обащание да пре
даде четвъртият етап на строителството на станциите.

,еп,./ВД

78-1369-5,6,9 Тържество, пссветеко на годишнината от рождението на Хо Ши Мин в 
Обединено детско заведение "Хо Ши Мин" _ София Н.Хлебарова/МД

78-1369-16 Тържество, посветено на 
годишнината от рождението на Хо Ши 
Мин в Обединено детско заведение 
"Хо 1Пи Мин" -  София

Н. Хлебарова/МД

ГЛ
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ул. „гр. Игнатиев“ л« :> Тел. 87-64-91, 87 30 07

74-687-2-Густав Хуоак,ген. 
секретар на ЦК на ЧКП/дясно/ 
в разговор о Фам Ван Докг 
/ляво/ш центъра-превбдач. 

/репр.П.Щерев/ТК

74-687-3-Фам Ван Донг и Лудвиж 
Свобода по време на разговорите 
в Пражкия замък.

/репр.П.Щерев/ТК

74-687-4-Нгуен Дюи Трин,член 
на ПБ на ВПТ и зам.министър -  
председ.и зам.министър-председ 
на ЧССР ЯН Грегор«подписват 
договор за иконом.и хехничеока 
помощ. /репр.П.Щерев/ТК

74-687-5-Нгуек Ван Кха,зам.мнниегьр- 
председ.на държавната планова комисия 
на ДРВ/ляво/ и Емил Мирошовоки,зам. 
министър на външната търговия,подписват 
договор за обмяна на стоки за народно 
потребление и плащанията между ЧССР 
и ДРВ за 1974 г. /репр.П.Щерев/ТК

75-1144-8-IV междуправителствена 
сесия на българо-виетнамската ко
мисия за икономическо и научно- 
техническо сътрудничество -  София. 
Българската делегация водена от 
зам.преде, на МС Мако Даков. 
/Р.Марукян/ИК



75-3335-1-Посрещане на първия 
секретар на ЦК на БКП и преде, 
на Държавния съвет Т.Живков 
за приема в посолството на ДР 
Виетнам. /Х.Румян/ИК * *

. ■Л  ’  /  ? / /  •
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75—1144—IV междуправи- 75-1163-2-Интервю със зам.
телствена сесия на бъл- министър-председателя на ЦК 
гаро-виетнамската комисия на Виетнамската партия на 
за икономическо и научно- трудещите се-Лоанг Ан. 
техн.сътрудничество.Виет- /Е.Любомиров/ТК
намската делегация.
/Р.Марукян/ИК

75-1163-5-Подписване на 
протокол за икономическо 
и научно сътрудничество 
между България и Виетнам.

/Е.Любомиров/ТК

о-о04о-4-Подписване на културна 75-3335-4,8-Прием, даде^от посолството на ДР 
спогодба между НРЬ и ДР Виетнам в Виетнам по случай 30 г .  от социалистическата' 
^ иетнам. /репр./,ИК революция на ДР Виетнам. Първият секретар на

ЦК на БКП и преде, на Държавния .съвет Т.Жив-
* кон и Станко Тодоров -  член на ПБ на ЦК на

БКП и преде, на МС гости на приема.
/Х.Румян/ИК

75-1163-7,9-Подписване на протокол за икономическо 
и научно сътрудничество между България и Виетнам.

/Е.Любомиров/ТК
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Тържествено събрание, организирано от Комитета за Азия 
и Африка по случай 28 год. демократичен Виетнам. 
73-3933-2-Част от присъству- 73-3933-10-Президиумът 
ващите на събранието. на събранието.

______ /К.Узунова/МК ^ ^  /К. Узунова/Щ

73-4883-5-Хуанг Куог Вист -  
на ^  на Федерацията 

профсъюзите в ДРВ.
/Р.Парудгев/МК

74-484-8-Дедегатът от ДРВ ' 74-515-12-Делегат от ДР» 
Труинг Мейн на сесията на фрувг МеМи иа сесията 
ССМ. /Р. Ма рукян/ЛА на ССМ.

/Д.Рогев/ТК

74-4057-2-Събрание по случай 
29-та годишнина от провъзгласява
нето на ДР Виетнам.

/В.Иванова/ТК

/

7

74-4057-10-Пооланикът на 
ДР Виетнам у нас Дин Тхи 
Тао изнася слово по случай 
29-та годишнина от провъзгласява
нето на ДР Виетнам. /В.Иванова/ТК

*



алб. 101-3-а *ш

Посрещане на делегацията на ДР Виетнам, водена от първия секретар на ЦК на 
Виетнамската партия на труда Ле Зуан,на аерогара София.
75-3899-3-Първият секре- 75-3899-8-Посрещането 75-3900-3-Първият секре
тар на ЦК на БКП и преде, на делегацията. тар на ЦК на БКП и преде,
аа Държавния съвет Т.Жив- на Държавния съвет Т.Жив
ков и Ле Зуан. ков и Ле Зуан.

75-3900-6-Първият секретар 
на ЦК на БКП и преде, на 
Държавния съвет Тодор, Жив
ков и Ле Зуан -първи сек
ретар на ЦК на Виетнамска-

75-3923-4,12-Първият секретар на ЦК на БКП и преде, 
на Държавния съвет Т.Живков приема първия секретар
Н1  ЦК на Виетнамската партия на трудещите се Ле Зуан.

/Н.Хлебарова/ИК

75-3924-12,13-0фициални разговори между партийно-пре 
вителствените делегации на НРБ и ДР Виетнам.

/Н.Хлебарова/ИК

та партия на труда, на ае
рогара София./Н.Хлебарова/ИК

»
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ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ
* *

П ^ Н Т Р А А ф О Т О
г ряф Игнатиев 2 
телефон 87 3007
Ь с и и Ц ^  п р а в <  з а п о е н и

75-3948-2,4,8-Подписване на съвместни документи.между правителствата на 
НРБ и ДР Виетнам. Присъствуват; първият секретар на ЦК на БКП и преде, на 
Държавния съвет Т.Живков, първият секретар на ЦК на Виетнамската партия на 
трудещите се Ле Зуан и други официални лица. /Н.Хлебарова/ИК

\ ч * 4 • I

ф

шшЖ

I ------------------------------- ц. I у,
Тържество след подписването на съвместни докумен
ти между правителствата на НРБ и ДР Виетнам. 
75-3949-4-Първият секре- 75-3949-9-Първият секре
тар на ЦК на БКП и преде, тар на ЦК на Виетнамска- 
на Държавния съвет Т.Нив- та партия на трудещите 
ков на тържеството. се Ле Зуан и първият сек
Г ----- --------  ретар на ЦК на БКП Т.Жив

~ к о в  -  на тържеството.

75-3953-13-Първият секретар на ЦК на Виетнамската 
партия на трудещите се говори на митинга на 
трудещите се от София по случай гостуването 
на партийно-правителствена делегация на ДР 
Виетнам, в нашата страна. /Н.Хлебарова/ИК

\



75-3955-6,9-Г.Йорданов -  първи секретар на 
на БКП-София говори на срешата-митинг иатруде- 
щите с е ‘от София с виаткамска партийно-прави
телствена делегация. /Н.Хлебарова/ИК

алб. 101 -  3 -  а

Среща—митинг на трудещите се от София по случай гостуването на партийно— 
правителствена делегация на ДР Виетнам в нашата страна. /Н.Хлебарова/^К 
75-3954-3,6-Пързият секретар на ЦК на Виетнамска- 75-3954-10-Първият секретар 
та партия на тоудещите се Ле Зуан говори на ми- на ЦК на БКП ? . Живков и пър- 
тинга. ~ вият секретар на ЦК на Виет

намската партия на трудещите 
се Ле Зуан -  на митинга.

\ 1

75-4819-1-Нозоназначеният 
извънреден и пълномощен 
посланик на ДР Виетнам у 
нас Нгуен Вак Хонг. 
/Т.Симеонов/ИК

75-4319-5,8-Новоназначеният извънреден® пълномощен 
посланик на ДР Виетнам Нгуен Ван Хонг връчва акре
дитивните си писма на първия секретар на ЦК н* БКП 
и преде, на Държавния съвет Т.Живков.

/Т. Симеоноз/ИК



/ {Г / /7

Алб. 101-3-а
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

“  “  ” Ц ен трал -фото

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

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

%

73-708-1,3,6-Виетнамска партийна делегация на посещение в завода за захарни 
изделия "Малчика". /А.Цанков/МК

73-708-8-Виетнамска партийна делегация на по
сещение в завода за захарни изделия "Малчика"*

/А*Цанков/МК

73-707-1,3,10-Моменти от срещата на др.Ив.Абаджиев,кандидат-член на Политбюро 
ЦК на БКП с виетнамска партийна делегация, водена от Суан Туй.на

/Р.Марукян/МК
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73-708-10,12-Виетнамска партийна делегация на посе
щение а завода за захарни изделия "Малчика".

/А.Цанков/МК

73-709-3-Виетнамска партийна 
делегация на посещение в завода 
за захарни изделия "Малчика".
^  /А.Цанков/МК

73-709-4,10,11-Виетнамска партийна делегация на посещение в завода за захарни 
изделия "Малчика". /А.Цанков/МК

I > к»

73-710-2,5,7-Виетнамска партийна делегация на посещение в завода за захарни 
изделия "Малчика". /А.Цанков/МК



ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

1

Гостуване на виетнамска икономическа делегация у нас,водена от Ле Тхан Нги 
73-88-5,8-Гостите се отправят към аерогарата. 73-89-1-Ле Тхан Нги и извънредния

/М. Велинова/МК и пълном.посланик на ДРВ Дин Тхи
Нгок Тао на пленарно заседание 
в резиденция "Лозенец".

___ /Ц.. Велинова/МК

Гостуване на виетнамска икономическа делегация у нас.
73-89-2,3,4-Моменти от пленарното заседание в резиденция "Лозенец".

/М .Велинова/МК

73-89-10-Гостувагцата у нас виетнамска иконо
мическа делегация излиза от мавзолея на Георги 
Димитров. /М.Велинова/МК
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73-672-6-В |етнамска партийна де 
легация на посещение в детския 
комбинат "Хо-Ши-Мин11 в София.

,, 'Н.Хлебарова/МК

73-120-14-Подписване на протокол за 
сътрудничество между НРБ и ДР Виет
нам . /Р.Марукян/ИК

73-688-1-Др.Тано Цолов прие 
водача на виетнамската пар- 
гийна делегация Суан 1’уй. 

/Р.Марукян/МК

73-673-5-Виетнамска пар
тийна делегация на посе
щение в детския комбинат 
"Хо-Ши-Мян"* София. 

/Н.Хлебарова/ЬЗК

73-672-11-Виетнамске партий 
на делегация на посещение в 
детския комбинат "Хс-Ши-Мин 
в София./Н.Хлебарове/МК

/

■



алб.  1 0 1 -3 -а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТО ГрАФИЯТА
Ц ЕНТРАЛ-ФОТО 

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

ДЕМОКРАТИЧНА 
ВЪНШНА ПОЛИТИКА

РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ 
И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

73-1043-41 -  Първото заседание на 
четиристранната смесена военна ко
мисия в Сайгон./2.II .1973 г ./  От 
дясно -военната делегация на ДРВ, 
военната делегация на Временното 
революционно правителство на Южен 
Виетнам,военната делегация на 
съветското правителство. Срещу де
легацията на Временното революцион
но правителство е военната делега
ция ^а ДРВ. /репр./ЕИ

73-1151-14 -  Генералният секретар 
на ЦК на КПСС Л.И.Брежнев в разговор 
с Ле Дък Тхо,специален съветник на 
делегацията на ДРВ на четиристранното 
съвещание за Виетнам в Париж.
Москва,30.1.1973 г. /репр./ЕИ

/

7->

73-1963-42-0бщ изглед от залата 
с делегатите аплодиращи тържест
веното подписване на договорите за 
за Виетнам в хотел ТДажестик в 
Париж. /репр.П.Щерев/ТК

73-2184-5-Топло посрещане на Нухак 
Фумсанан, ръководител на делигацилта на 1 
Лаодкия патриотичен фронт при пристига
нето му в Ханой. /репр. П.Щерев/ТК 1

73-2184-б-Министър председателят 
Фам Ван Донг в сърдечен разговор Ш 
с ръководителя на делигацията ва 
Лаоския патриотичен фронт Фумсаван.

/репр. П. Щерев/ТК



У. , у7о  /]
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73-2184-7,8-Моменти от разговохите ме кду Нгуен Дюи 1рин , член нг Полютбюро на 
ЦК на БПТ и Нухак Фумсаван, ръководител на делигацията на Лаоския шаириотичен
фр ш»т Ханой, /репр•П.Ще ре в/ТК

73-2184-9-Ле Дуан ,първи секре
тар на ВШТ в разговор с Фундаван, 
ръководител на Лаоския патриотичен 
фронт. /репр. П.Щерев/ТК

73-2184-10-Зам.министъра Нгуен Дюи Трин и 
други ръководители на ВПТ изпращат делига 
цията на Лаоския патриотичен фронт.

/репр.П.Щерев/ТК



ДР ВИЕТНАМ -  ВЪНШНА ПОЛИТИКА И 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
щ Гт р а л -ф о т о

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

7
72-1624-9-Членове на унгарска партий
на и правителствена делегация /в цен
търа Йеньо Фок/ на посещение в ДР Ви
етнам в Рангун,където е разгледала 
Пагодата с 64 храма,

/репр.П.Щерев/ МК

72-1624-10-Унгарската партийно-пра
вителствена делегация /в центъра Йе
ньо Фок/ на посещение в Музея на ис
торията на войната.

/репр.П.Щерев/МК
I /

72-5017-2,4,6-Зам.председателят на Мин.съвет проф.Мако Даков приема зам.м-ра 
на външната търговия на ДР Виетнам Нгуен Ван Дао. /Н.Хлебарова/КК

Г

2 . -  о > / * х  ^
72-5017-10-Зам.председателят на Мин.съвет проф. 
Мако Даков приема зам.м-ра на външната търго- 
вия на ДР Виетнам Нгуен Ван Дао. /Н.Хлебарова/ИК

»

V- >
7

4 Ш1
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72-5221-3,4-Моменти от посрещането на делегацията на Постоянния комитет 
на Националното събрание на ДР Виетнам на аерогара София. /Р.Марукян/*К

72-5221-9,10-Моменти от посрещането на делегацията на Постоянния комитет 
на Националното събрание на ДР Виетнам на аерогара София. /Р.Марукян/МК

/ '  &

'2-5221-11,12-Моменти от посрещането на делегацията на Постоянния7кян/ЩТ 
1а Националното събрание на ДР Виетнам на аерогара София. / •* РУ /



Алб.  101-3-а

ДР ВИЕТНАМ «  ВЪНШНА ПОЛИТИКА К 
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

7

72-5221-20-Ломент от посрещането на де 
легацията на Постоянния комитет на На
ционалното събрание на ДР Виетнам на 
аерогара София. /Р.Марукян/МК

72-5331-3-Председ. на Комитета за 
солидарност с ДР Виетнам Гр.Атанасов 
приема делегация ка Постоянния 'коми
тет* на Нац.събрание на ДР Виетнамко- 
дена от Чан Дин Чи. /Ем.Богоев/ИК

72-5331-2-Председ. на Комитета за 
солидарност с ДР Виетнам Груди Ата
насов приема делегация на Постоянния 
комитет на Националното събрание на 
ДР Виетнам, водена от Чан Дигг^Чй.

/Ем. Богоез/ИК

\

72-5331-б-Зам.председ. на Държавния 
съвет П.Таков приема делегация на Пос
тоянния комитет на Националното събра-ТТ. Iние на ДР Виетнам, водена от Чан Дин чи.

/Ем* Богоев/ИК

72-5331-В-Зам * председ • на' Държавния сън; 
П.Таков приема делегация на Постоянния/ 
комитет на Националното събрание на ДР 
Виетнам, водена от Чан Дин Чи.

/Емил Богоев/ЛК

■ . л г
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72-5339-5,7,8 -  
/\а с Виетнамска 
1алното събрание 
гет Чан Дин Чи.

В Националния съвет на Отечествения фронт се състоя ер< 
парламантарй* делегация на Постоянния комитет на Еацио- 
на ДР Виетшм, водена зт секретаря на Постоянния коми-

/Х.Руизн/ЕН

0

72-5339-1С-В Националния 
съвет ка Отечествения фронт 
се състоя среда с Виетнам
ска парламентарна делегация 
на Постоянния комитет на 
Пац.съЗрение ка ДРВ 

/Х.Румян/ЕН

72-5919-20-0т името на Комитета за връзки със 
семействата на военнослужещите, задържани в Сев. 
Виетнам и Народния съюз за мир и справедливост 
Кора Вайс говори на тържеството по случай осво
бождаването на тримата американски летпи, взети 
в плен след свалянето на самолетите им, извършили 
бомбандкровки над ДРВ.

/Репр.П.Щерев/МК

*• 7 \ / Ш |

72у-5919-21-СекЬгна Виетнамския комитет за со- 
лидарпосз о̂ ашг.дцшдокия_ народ госпожа Буй Тхи 
Гън благодари на Главното политическо управле
ние на виетнамската народна армия за хуманната 
и снизходителна политика на правителството на 
ДРВ,приложена към тримата американски пилоти.

/Репр. П.. Ще р е в/МК



л*б. Ю1 -з-а ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ п ,, 0 т опул. „I р. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

72-5919-22-На тържеството при освобо
ждаването на тримата американски летци. 
(Освободените отговарят на въпросите, (  
зададени им от журналисти*

/Репр.П.Щерев/МК

72-5919-23-Американският пилот лейт* 
Норис Чарлз изказва своята признател
ност на правителството и народа на ДРВ 
за хуманното им отношение*

/Репр.П•Щерев/МК

1

1

72-5919-24-Лейт.от ВМС на САЩ Мар- 
кам Л.Гартли изказва своята благо
дарност на правителството и народа 
на ДРВ за хуманното им отношение*

/Репр.П.Щерев/МК

72-5919-25-На 17.IX .72 г* Мини Ли Гартли, 
майка на американския пилот дейт.Маркам 
Гартли и госпожа Олга Кук Чарлз посещават 
жилищния квартал Туонг Дин в Ханой,бомба- 
ндиран от американски самолети на 27.У1*72г.

/Репр*П*Щерев/МК
у
4Р .* •+ ' 3 ,*Т - ^ 4*.’ 0 V  *•

72-5919-26-Тримата освободени амери
кански пилоти,заедно със свои близки, 
пред храма Нгок Сон,най-хубавият исто
рически паметник в столицата Ханой.

/Репр.П.Щерев/МК
Г>



Алб. 101-3-а

72-5919-27-Госпожа Мини Ли Гартли, 
майка на Маркам Гартли и госпожа Олга 
Кук Чарлз,съпруга на Адфонсо Нориз 
Чарлз посещават болница в Ханой,бом
бардирана на 27*71*1972 г.от амери
кански самолети*/Репр*П.Щерев/МК

73-1043-6 -  Генерал Во Нгуен 
Зиап,министър на отбраната на 
ДРВ по време на церемонията при 
изпращане на военната делегация 
на ДРВ в Сайгон за участие в. 
Четиристранната военна смесена 
комисия. 28*1.73 г. /репр./ЕИ

73-1043-37 -  Генерал майер Ле Ьуанг 
Хоа /вторият в ляво/,ръководител на 
военната делегация на ДРВ,посреща на 
летището в Сайгон генерал лейтенант 
Тран Ван Тра,ръководител на делегацията 
на Временното революционно правителство 
на Южен Виетнам, 1.11.1973 г. /репр./ЕИ

73-1043-7 -  Министър-председателят 
на ЦРВ Фам Ван Донг приема военната 
делегация на ДРВ преди отпътуването 
и за Сайгон за участие в смесената 
четиристранна военна комисия.Делега
цията е водена от генерал майфр Ле 
Куааг Хуа. 28.1.73 г. /репр./ЕИ

73-1043-8 - Министър-председателят 
на ДРВ Фам Ван Донг при посрещане 
на полската и унгарската делегация 
за участие в Международната комисия 
за контрол за спазване на споразуме
нието за възстановяване на мира във 
Виетнам.Порската делегация е водена 
от посланика Богдан Василевски, а 
унгарската -  от Е.Ференц.28.1.73 г.

/репр./ЕИ
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 ̂ П Й М О К Р А а к Ч Н А  Р Е П У Б Л И К А  В И Е Т Н А М
ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

72-55 74-7-0 т името на правителствата на
ДРВ и НРБ Фам Нгок Тхуан, пред
седател на Комисията за кул
турни връзки с чужбина в ДРВ и 
бълг.ПОСЛЗ.НУ.К Апостол Колчев 
подписват гишн за културно сът
рудничество между ДРВ и НРБ за 
1972-1973 г . Ханой-20.Х.1972 г.

73-116-1-Посещение на правителстве
ната делегация на ДРВ при Станко 
Тодоров. /Р.Марукян/МК

73-116-2,7,10-Моменти от посещението на правителствената делегация на ДРВ при 
др. Станко Тодоров. /Р.Марукян/МК

7

73-116-12-Момент от посещението на правителствената 
делегация на ДРВ при др. Станко Тодоров.

/Р.Марукян/МК
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'73 - 1 1 7 - 2 , 6 ,8-Моменти от подписването на междуправителствените документи 
между ДРВ и НРБ. /Р.Марукян/МК

* - 0

* 7/

73-88-1-Гостуване на виет
намска икономическа делега- 
ция^одена от др. Ле Тхан 
Нгс:. /М. Ве линова/МК

73-117-9,11-Моменти от подписването на междуправител
ствените документи между НРБ и ДРВ.

/Р.Марукян/МК

виетнамска икономическа делегация,водена от др. Ле Тхан Нги. 
<^-ьв-г,4-Сърдечно посрещане на аерогара София. 73-88-10Др.проф.Мако Даков

/М.Велинова/МК по време на заседанието.

■

*
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА }
ЦЕПТРАЛ-ФОТО

ВИЕТНАМ - ВЪНШНА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИ̂  ИРНатиев« № 2
ОТНОШЕНИЯ

Тел. 87 04-91, 87-30-07

71-5206-1,2-Среща на председателя на ИС др.Станко 
Тодоров с министъра на финансите на ДР Виетнам 
Данг Виет Тяу. /Д.тогев/ ХП

72-900-1-Подписване на до- 
гово
ДУ
и М4во на просветата на ДР 
Виетнам. /Крум Арсов/ИК

ор за сътрудничество мех- 
II-во на просветата на НРБ

70-2557-6,8,9-иарламентарна делегация на ДР Виетнам, водена от Хоанг Ван Хоан, 
посети Председателя на МС на НРБ др.Тодор Живков.

/ /Рафи Марукян/ ХП

на логовор за сътрудничество между М-во на просве 
тата на НР България и М-во на просветата на ДР Виетнам. Друм Арсов/ИК



, 1 2 -Подписване на договор за сътрудничество 
на просветата на ТТГ Еългарля я М-во на 
на ДР Виетнам# /Крум Арсов/ИК

72-929-8-Разговори между виетнамска 
делегация по просветата и ръководи
тели от издателство "Народна култура".

/Димо Рогев/ИК

72-929-7-Разговори *.еж- 
ду виетнамска делегация 
по просветата и ръково
дители от издателство 
"Народна култура".

/Д .Рогев/ИК

72-928-8,9-Виетнамска просветна делегация на посве
щение в издателство "Народна култура"./Д#Рогев/МК

А



ДИРЕКЦИЯ ИЛ ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

В И Е Т Н А м ул. „Гр. Игнатиев1* Л 2 _Г ел . 87 64-9!, 87-30-07

70-793-8-Д-р Тран Дуй Ханг,
председател на Административния , 
комитет в Ханой, приема делега
цията на СГНС.

/репр.П.Щерев/ ХП

*

70-884-23-А.Косигин и Фан Ван Донг -  
Министър-председател на ДРВ -  пред бе
седата между съветската и виетнамска 
партийно-правителствени делегации, 
състояла се на 7 .IX .1969 г.

/репр.П.Щерев/ ХП

I
1

70-884-24- Ал.Косигин изказва 
съболезнования на Фам Ван Донг 
при пристигането на летището в 
Ханой, по случай смъртта на 
Хо Ши Мин.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1249-28-Виетнамски и български 
представители на посещение на кораба 
"Хр.Ботев", подарен от бълг. правител
ство на ДР Виетнам.

/репр.П.Щерев/ ХП

ЬХ • . - Щ
70-1249-37-Вл.Виденов,посланик на НРБ във 
Виетнам и Ву Куок Уй, председател на 
виетнамската комисия за международни зръзки, 
подписват план за културно сътрудничество
между НРБ и ДРВ. * 5

/репр.П.Щерев/ ХП



70-2484-3,4,8-Пардаментарна делегация на ДР ониеГнв НРБ^°*Н
водЬ разговори с членове на Бюрото на ародно /Чттрил Свраков/ ХП

^  ■ ' Ш - 3 - 0
алб. 101 -  3 -  а

70- 2 4 9 3 - 3 ,5 ,6-Поеещение не Виетнамска делегация на Националното събрание 
при а р х .гЙ ги  Стоилов - председател на СГНС. /Рафи Марукян/ ХП

Ю -* Щ

70-2493-9-Виетнамска деле
гация, на посещение при 
председателя на СГНС -  
арх.ГеСтоилов,

/Рафи Марукян/ ХП

70-2558-5,7-Изпращане на виетнамска делегация, 
водена от Хоанг Ван Хоан, на аерогара София•

/Марин Върбанов/ ХП



I

0

п

68-1959-5,7-Подписване на търговски договор между 
НР България и ДР Виетнам. От бълг.страна гл.дирек
тор на "Техноекспорт” икж. Емил Йорданов, а от 
виетнамска страна зам. глав.Дир. на "Техноимпорт" 
Хоанг Диен. /Кирил Свраков/ХП

68-1960-9-Подписване на търг. 
огс?вор между НРБ и ДРВ.
Кирил Свраков/ХП

69-49.20-Зо-Хо Ши Мин и 
Дим.Димов в София -  1956 г. 

/М.Алтънкоз/ ХП

69-4920-32-Посрещане на Хо Ши Мин 
в Пазарджик -  1956 г.

/М.Алтънков/ ХП

чи ЛЮ - чо
69-4920-40-Президентът на 
Хо Ши Мин, пред мавзолея 
1956 г. /М.Алтънк



69-4920-44-Хо Ши Мин в 
НРБ през 1956 г.

/М.Алтънков/ ХП

* •-•ч-

101 - 3 - а

69-4920-62-Хо Ши Мин в 
НРБ -  1956 г.

/М.Алтънков/ XII

69-4920-50-Хо Ши Мин 
НРБ -  1956 Г.

/М.Алтънков/ ХП

в

69-4920-55-Хо Ши Мин и Георги 69-4920-67-Хо Ши Мин в НРБ -  1956 г.
Дамянов -  1956 г.

/М.Алтънков/ ХП
/М.Алтънков/ ХП

%

*

69-4920-71-Хо^Ши Мин в гр.Пазарджик
- 1956 г. ,

/I:. Алтънков/ ХП
69-4920-58-Хо Ши Мин в НРБ -  1956 г.

/М.Алтънков/ ХП

л
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ДР В И Е Т Н А М ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

>л. „Гр. Игнатиев*4 *  2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

68-311- Виетнамски младежи се учат у нас./Радослав Парушев/СС 
1 ,2 ,4- В почивките между часовете за отмора -  физкултурни упражнения.

68-311-б-Както кйдър 1. 68-311-7,10- Главното за виетнамските младежи-
изучаване на българския език./Парушев/СС

з *

66-798- Моменти от коктейла
3- Георги Д^Гошкин,преде, 
на КЛКВЧ приветствува ви
етнамските артисти.

I,даден след премиерата на пребиваващия в стоаиата ни щп>к 
:на ДР Виетнам в салоните на хотел "Балкан*./Г.Бурмов/СС
6 ,8 - По време на коктейла .

.4* Г2



адв. 101-3-а

)у

68-1801-11 -Както кадър 5. /

68-1764-12- Както кадър 2* 68-1801-5,8 -  Подписване спогодба за икономичеока к
военна помощ между НРБ и ДР Виетнам. От българска 
страна договора бе подписан от члена на Политбюро на 
ЦК на БКП н зам.преде.на МС Тано Цолов, а от виетнам- 
ска -  от члена на Политбюро на ЦК на Виетнамската пар
тия на труда и зам.преде.на Минист.съвет на Виетнам 

____________________-  Ле Тхан Нги. /К.Свраков/ЕИ
М' I

I  ̂ у, ... ...зз—

68-1764-2,3,7- Моменти от поорещането а  подпреде.на
/Георги Ьуриов/СС
З-г &



Аям

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. иГр. Игнатиев“ № 2
ДР еизткаь: -  ВЪНШНА ПОЛИТИКА и . 

» ОТНОШЕНИЯ е
Л /А/* л ** & Й̂%I. 7-64-91, 7-30-07

66/2о37-1-Среща в здъдкби* 
на ЦКС с прелее да'Галя Мг 2г.:ет- 
на иск:: ГКС. /С:; Сл р скл/ЕЧ

66/3562-6 -  Посрещане на деле
гацията на: .Националния фронт за 
Освобождение'на Южен Виетнам за 
IX нгрес на БКП. /Бурмоз/ ЕИ

67/2330-4,5 -  Откриване фотоизложба "Борбата на 
виетнамския народ срещу американската агресия" в 

■ салона на ЕДНА. /Кирил Свраков/ВИ /Я
о • и ш ш

62/3245-7-Изказва се Хуанг 
Ван-Хоан на V I I I  конгрес 
на БКП, София. /Свраков/Щ
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67/2330 -  Откриване фотоизложба "Борбата на виетнам
ския народ срещу американската.агресия" в ЦДНА.
10 -  Председателят на Коми- 11 -  Нгуен Тиен тхои,вре- 
тета за солидарност с Азия менно управляващ посол- 
и Афсика открива изложбата, ството на ДР Виетн.-Н про- 

"/Кирил Свраков/ЗИ изнася слово.

68-309-4,8-Виетнамски младежи се учат у нас-г занятие
в класната ;тая.-/Р.Парушев/СС

68-309-1-Виетнамски младе 
иси се учат у нас.
/Р.Парушев/СС

68-310-1-Изучаване български 
език ох виетнамски младежи, 
които се учат у нас. Парушев

68-310-4,5,11- 'Виетнамски младежи с/ у чат у нас- в класните стаи се изучава 
главно български език. / Радослав Парушев/СС

}
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ДР ВИЕТНАМ
ПОЛИТИЧЕСКИ II ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

>

73-2980-13-Туонг Чин, 
гласува в Ханой за 
избиране на местни наро
дни съвети.

/репр.П.Щерев/ТК

73-2980-14-Ле Дуан, първи секретар на ЦК 
на Виетнамската партия на трудещите, се, гласува | 
в Ханой за избиране на местни народни съвети.

/репр.П.Щерев/ТК

е /5
73-2980-15-Президеите 
Тон Дук Танг,гласува

5

в Ханой . /репр.П.Щерев/ТК съвети.

73-2980-16-Трудещите се от Три Туоаг до 
Ханой , гласуват за избиране на местни народни

/репр.П.Щерев/ТК

л/ ,•
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въздушнито поделение в Ханой 
гласуват. /репр.П.Зерев/ТК

7 6 - 2 9 2 9 - 1 9 —П а  в р е м *  н а  в д в в  а х  м в -  т н к г н т е  щ а  т р у д е щ а * *  еа в  Х а н о й ,  п о с в е т е н и  щ а  а б а д а к а в а в х а  н а  В и е т н а м .  / р е н р . / ,  М В

73-2980-18-Ва пристанището в Хайфонг
трудещи се гласуват за избиране на
местни народни съвети. /репр.П.Шерев/ТК \

7 6 - 2 9 2 9 - 2 0 - П р а з н д и у м ъ *  н а  1 - х а  с е с и я  н а  Н а ц н а н а х н а т а  с ъ б р а н и е  н а  е б е д я и е н н я  В и е т н а м .
/репр./, ЬБ

* \
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ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

75-3046-6-Първият секре
тар на ЦК на Виетнамска
та партия на трудещите 
се Ле Зуан. /репр/,ИК

п г т т ’ . » " П ' о

/ 4*3 2

тел роу 6 Ю07
исумК-с Запазои»

✓/
■
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В И Е Т Н А М  

МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ

П  -

I (ЛЛ

е

Л А с е < * -
с

77-894-17 Младежта на Социалистическа 
• република Виетнам активно се включва 

в борбата за изпълнение на втория 
петгодишен план за преобразявани на 
икономиката. /репр./МД

78-3349-8 Младежка манифестация 1  
гр.Хо-Ши-Мин по случай 2 септември, 
33-годишнина от обяжаване на Деня 
на независимостта във Виетнам

репр./МД



{.0 /1 ~~ ^  —
Йлб. 101-'З-г '

ДЕ?', ОКРАТ ИЧТ1А РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ

МЛАДЕЖКО ДЕИЖЕШ1Е

X СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ- БЕРЛИН

73-3664-9-1С,12-Лредставьтели ИА виетнамските младежки организации.
/Р.Ушрукя н/ТК

73-3664-13-Представители 
но виетнамски младежки 
организации.

/Р.Ма рукян/ТК

73-3665-1,З-Дружба! Виетнамски и немски деца.
/р.Марукян/ТК

* ' " еГ* / “ й »Р У М »/ '1К

>



X СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ-БЕРЛИН

ялб. 101—3—г

73-569г',-3-Виетна:/.ските
делегати.

/Р.Ма ру кя н/ТК

73-3702-3,4-Представители на Република Южен Виетнам.
/Р.Марукян/ТК

73-3708-5,9-Бкетнамските делегати на фестивала.
/Р.а;арукян/ТК

73-3710-12-Виетнамскк 
делегати.

/Р.& арукян/ТК
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ДРВ ВИЕТНАМ -  
МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ /КОКСОВОЛ/ ПИОН2Р**

73-3231-24-Хо Ши Мин* сред 
пионери и деца.

/репр.П.Щерев/ТК

73-3231-25-Хо Ши Мин в разговор с герои и 
ревностни защитници на отечеството.

/репр.П.Щерев/ТК

№ н -  /

I
V

73-3231-26-Президентът Тон 
Дук Танг«заобиколен от пион
ери и деца. /репр.П.Щерев/ТК

74-211-1-Виетнамската младеж е ви
наги първа, на трудните и отговорни 
участъци,за получаване на сол.Девой
ките не отстъпват на младежите з
тр.. да. /репр.П. Де рвв/ЛА

*

•янглишлШяТ шшй

* * И.; '• * % ■ '■‘У *'’? . У-ч . V- '%•••*' *

*\
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ЛР ВИЕТНАМ 
ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕН КИВОТ-ПИОНЕРИ

'1

55 0
73-2980-34-Изпълнение на 
деца от младежкия пионерски 
клуб в Ханой.

/репр. П. Щерев/ТК

73-2980-35-Бенжамен Споук сред виетнамските 
пионери по време на концерта на деца от 
Младежкия пионерски клуб в Ханой.

/репр. П. Щерев/ТК

А
0

]Р  / 4



%

80-754-8 На 27 окт.1979 година 
в Ханой се състоя погребението 
на Върховния бонз Тич Три До, 
бивш преде.на Единната будистка 
асоциация във Виетнам

репр./МД



алб. 101-3-д ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА__
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ 
СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ

е***-» 4 »Ч* Ч?

73-1043-15 -  Първите товар
ни камиони с хранителни при
паси за отдалеченото планин
ско село Пха Лонг в окръг 
Лао Кай,за посрещане на праз
ниците по случай Новата лунна 
година. /репр./ЕИ

73-1043-16 -  Грижи за цветята в 
парковете Ханой преди наближа
ването на Новата лунна година.

/репр./ЕИ

73-1043-17 -  Много от улиците на 
Ханой приличат на цветни градини 
преди пролетния празник Тет. 
Виетнамците обичат цветята и 
влагат цялото си умение при пра
венето на букети./репр,/ЕИ

73-1043-36 -  Фойерверки по слу
чай Новата лунна година /2 .11 .73г./ 
в центъра на Ханой. За първи път 
се празнува Новата лунна година 
в мир и спокойствие. /репр./ЕИ

73-1043-38 -  Из улиците на Ханой преди 
посрещането на Новата лунна година, 
след сключване на споразумението за 
прекратяване на войната и възстановя
ване на мира във Виетнам. /репр./ЕИ



алб. 101—Й—Д

73-3231-19-Президента 
Хо Ши Мин на посещение при 
войскови части по време 
на обучение./репр.П.Щерев/1К

хП М

1)о1 т

73-3231-20-Хо Ши Мин говори с новорепа- 
ткрани виетнамци. /репр. П.Щерев/ТК

5 л 5 0 /Д ■ /, (С*
л

73-3231-21-Хо Ши Мин сред 
тионери и деца.

/репр / ‘ ♦•йерев/ТК

73-3231-23-Хо Ши Мин на посещение в 
Метро-ремонтното предприятие "йърви 
маЙи. /репр.П.Щерев/ТК

73-3231-22-Хо И1и Мин говори4 I ред 
културни дейци. /репр.П.Ще! ев/ТК
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алб. Ю1-3-Д

К ? Н г Ж М п-гС̂ Б'ЛТИЯ И ПРАЗНИЦИ: *  1 ‘ *  ! ^ О о  .у>А
КОНГРЕСИ, ПЖрМИ, СЪБРАН: 13,МИТИНГИ. 1Ш-//& „  4}

награждавания и д р . " /  •;
> • • .• • • / ^р^>гс /г

\ '—— "̂ 7- , . , ■ ,-- .   __
73-3909-25-Българският 
посланик в ДРВ Н.Чернев 
връчва медал на председ. 

на ханойския.административен 
комитет Тран Дюй Нунг.

/репр.П.Щерев/ТК

73-3909-26-Бъдгарският 
посланик на ДРБ Н.Чернев 

връчва медал на Нгуен Тхи 
Тхап-пресед. на Съюза на 
виетнамските жени . 

/репр.П.Щерев/ТК

73-3909-27-Българският 
посланик на ДРВ Н.Чернев 
връчва медал на Нгуен Ван 
Тран, секретар на ЦК на 
Виетнамската партия на 
трудещите се.

/репр.П.Щерев/ТК

■ 1Ъ *
73-3909-28-Посланикът на НРБ 
Н.Чернев чете решението на ДС 
на НРБ за награждаване на изтъкн
ати виетнамски политически и 
държавни лица.

/репр.П.Щерев/ТК

75-4737-12-Героини от На
родните въоръжени сили за 
Освобождение на Южен Виет
н а м ,  дошли на празник в Ха
ной. /репро ду кция/ЗЩ.

I
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чУ

79-1232-18-Еа 18 март,1972щ в Хацой- 79-1232-19-Момент от проведената на 19 март
бе проведена международна прескон- б Ханой международна пресконференция,ш. която 
ференция,на която бе обя-зена военна- зам-н-кът на Ген.щаб на Виетнамската народна 
та и политическа победа :ю СРВ срещу армия бригадният ген.Као Ьан Ханг обязз военна
китайските агресор; . /реар./ЛА Ц ^ с о р и ^ ^ р е п р ? / ^ 66^  На ° РБ ^  КИТ1 ЙСКИТе

ИНС1

<

п
/
^ У  К

а фМ  Г » *_ V  » г  Л  гп 
*  *

У

Фа79-1232-20-^та~<__г_
който е б 1л пленен при ^ан.гщат,отговаря на 
журналистите,участвували в проведената 
на 19 марг,1971г международна прескон
ференция з Ханой. /репр./ЛА

У

79-3916-23 Деца от детската градина 
иМанг Кон"/Бамбуковите пръчки/в 
Ханой,чествуват своя фестивал

репр./ВД

2 2

79-3916-22 Децата от цял 
'Зиетнам весело празнуват своя 
есенен фестивал -  деца от 
етската градина !,Ь1анг Нон" 
Бамбуковите пръчки/ в Ханой” 
зествуват своя фестивал

>

репр.//ш

СИГЕ



ДР ВИЕТНАМ -  СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
Д Ъ Р Ж А В Е Н  ФОТОАРХИВ

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

ю м

I

67/1246-8 -  Секретарката на 
Отечествения фронт на ДР 
Виетнам Нгуен Кхи Лиу при- 
ветствува VI конгрес на 
Отечествения фронт.

/Кирил Свраков/ЕИ

0СУ /

|
№.

70-884-21-Тържествена 
траурна церемония при 
погребението на Хо Ши 
Мин -  9.1Х.1969 г.

/репр.П.Щерев/ХП

70-884-22-Тържествена траур
на церемония при погребе
нието на Хо Ши Мин -  
9 . IX .1969 г.

/репр.П.Щерев/ ХП

'70-1249~15-Джи Джонсън от Кац. 
негърски антивоенен Съюз на 
конференция по случай предаване
то на трима американски военни, 
заловени а Северен Виетнам. 

/репр.П.Щерев/ ХП

70-1249-20-Ковогодишен 
пролетен ден в Ханой. 

/репр.П.Щерев/ ХП

о . и  у ? .
7 0 -1 249 -34 -П р е зи д и ум ъ т  на събранието  
послучай  25 -годиш нината  от Ж еневските 
споразум ения .

/репр.П.Щерев/ ХП



1 т'‘ I
алб. 101-3-д

73-1043-9,10 -  Изглед от масовия мити-иг на трудещите се в Хайфонг на 
площада пред театъра във връзка с подписването на споразумението за 
прекратяване на войната и възстановяване на мира във Виетнам,28.1*73 г .

/репр./ЕИ

73-1043-11,12 -  Из улиците на Ханой. Трудещите се слушат с трепетно 
очакване пред високоговорителите съобщението за подписването на спора
зумението за прекратяването на войната и възстановяване на мира във 
Виетнам, 27.1.1973 г. /репр./ЕИ

73-1043-13 -  Трудещите се от Ханой 
следят с интерес съобщенията във 
вестниците по време на преговорите 
в Париж за споразумението за прекра
тяване на войната,!.1973 г. /репр/ЕИ

73-1043-14 -  Посрещане на новина
та за прекратяване на огъня в едно 
противовъздушно поделение близо до 
Ханой. /репр./ЕИ



VI конгрес на Отечествения фронт в София. /Тодор Симеонов/ЕИ 
67/1228-10 -  Делегатката 67/1239-10 -  От името на 67/1240-7 -  Акад.Туполев
на конгреса от Виетнам виетнамския народ поднася от СССР и Нгуен Кхи Лиу оя
Нгуен Зхи Лиу, замтгенер. приветствие Нгуен Яхи Лиу. ДРВ сред делегати на кон-
секретар на 0Ф на ДРВ. греса

ал,б. 101-3-д

СЕВЕРЕН ВИЕТНАМ
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

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

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

67/1240-9-Както кадър 7. 67/1241-1 -  Нгуен Кхи Лиу
поднася приветствие от име
то на виетнамския народ на 
VI конгрес на ОФ,

/Тодор Симеонов/ЕИ



алб. 101-3-д ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ДР ВИЕТНАМ -  СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ Ул. мГр. Игнатиев44 А? 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

65/703-20-Демоне?радия в Ханой против 
вмешателството на САЩ в Южен Виетнам 
и американските бомбардировки над 
мирни градове в ДР Виетнам, /11.65г./
24/36 /  ми

73-2980-19-Тържествена първомайска 
заря в Ханой 1973 год.

/репр .П.Щерев/ТК

73-2980-20-Партийни и държавни 
ръководители поздравяват тържестве
ната Първомайска манифистация.

/репр.П.Щерев/ТК

73-2980-21-Ветеранти от запасната армия 
на Първомайска манифистация в Ханой.

/репр.П.Щерев/ТК

73-2980-22-Жени',манифистират на 
Първи май в Ханой, /репр.П.Щерев/ТК



а л б .  101-3-Д

78—2980—23—Първомайска манифи— 
стация по улиците на Ханой.

/репр.П.Щерев/ТК

*»*

73-2980-24-Деца от Ханой на Първомайскат I
манифистация. /репр.П.Шерев, ТК I

73-2980-25-Първомайска манифи- 
стация по улиците на Ханой*

/репр.П.Щерев/ТК

73-2980-26-Доброволни отряди от непълнолетните 
манифистират на Първи май. /репр.П.Щерев/ТК



78-398-1,7,10 На ул."Раковски" 125 бе открита изложба ЖИВОПИС И ГРАФИКА, на Виетнамския 
млад художник Жанг Нгуен Тхай-  посетители разглеждат изложбата Е.Богее»/МД

Комите 
Д О  н9 П т П г п

* •№в“ 2
• у-07.

ЬСг̂ кчп пиНВА ДАГ

78-390-12 Авторът на изложбата 
пред една вт творбите си

Б.Богоев/МД

Л
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ДР ВИЕТНАМ -  ВЪНШНА ПОЛИТИКА И

Я
I

/2. Ь, и  * СмЛ
■ /.

Откриване на изложбата "Виетнам е един". /Мария Велинова/, ЙБ
76-2705-2-Любен Василев, 
зам.председател на КИК, 
произнася слово.

76-2705-9,10-Нгуен Ван Хонг, извънреден и пълно
мощен посланик на република Виетнам у нас, откри
ва изложбата.



ЮЖЕ Н  В И Е Т Н А М
4

\

76-720-8- Делегацията на Ре
публика Южен Виетнам,водена 
от Нгуен Бан Тиен-член на ЦК 
на Националния фронт за ос
вобождение , пристигна за XI 
конгрес на БКП.

/Р.Марукян/ЛА

76-992-11-На трибуната 
на XI конгрес на БКП го 
вори Нгуен Ван Тиен от 
пац.фронт за освобожде
ние на Южен Виетнам.

/Е.Любомиров/ЛА

76-1111-1-Дедегациит'е на ДР 
Виетнам и Южен Виетнам на 
посещение във Врачански окръг.

репр. /ЕИ

$ /УУ7

76-1111-2,3 -  Делегациите от ДР Виетнам и Южен Виетнам,гостуващи 
у нас по повод XI конгрес на БКП, на посещение във Врачански окръг.

репр. /ЕИ

I

76-1111-4 -  Делегациите на ДР Виетнам и 
А>жен Виетнам на посещение във Врачански 
окръг. репр. /ЕИ



76=1111-9.10 -  Делегациите ов ДР Виетнам и Южен Виетнам, гостуващи 
у нас по повод XI конгрес на БКП, на посещение във Врачански^ок^ъг.

'6-1111-7,8 -  Делегациите от ДР Виетнам и Южен Виетнам, гостуващи
нас по повод XI конгрес на БКП, на посещение във Врачански"окръгрепр. /ЕИ

гЪ

^  л ^легациите от ДР Виетнам и Южен Виетнам, гостуващи
с6-+1±1 конгрес на БКП, на посещение във Врачански окръг,у нас по повод л !  конгрес па ^  , репрО /ЕИ

*л
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ЮЖЕН ВИЕТНАМ
/ - 07 
•ЗДПЯЗЕНИ

? ' Ю Г ! 2^

75-4773-2,10,12-Среща на 
на Националния фронт за

*

секретаря на ДС на БПС Пенка Додунекова с делегация 
освобождение на Южен Виетнам* /Н*Хлебарова/ИК



/

а л б .  101

73-5727-2,3,4-Коктейл по случай 13 години от образуването на националния 
фронт за освобождение на Юкен Виетнам. /М.Велинова/ТК

73-5759-2-Др.Д.Върбанов, 
пред.на ГКна ОФ открива 
събранието послучай 13 
год. от създаването на 
НФОЮВ. /X.Румя н/ТК

73-5759-3-С.Тончев от 
постоянното присъствие 
на БЗНС изнася реч по 
случай 13 год.от създа
ването на НФОЮВ.

/Х.Румян/ТК

73-5759-4-Момент от събранието 
по случай 13 год. от об-азуванетс

на НФОЮВ.
/Х.Румян/ТК

73-5759-8-Извънредния и 
пълномощен посланик на 
Република Южен Виетнам у 
нас Фам Тхай Тхан.

/Х.Румяш/ТК



алб.  1 0 1
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74-1694-25-Девойки учасгвуват 
във възстановяването на раз
рушените сгради в страната - 
/Репр. П.Щерев/СС

7 5 - 2 7 0 4 - 1 8 - С а й г о м *  3 0  а п р я д ,  
давят на капитдоацията•

/репр./®

75-2704—19-Сайгов, 30 еприх, 
денят ва вапв*удация*а.

/репр./,ТК*

75-4419-1-Пленени южно 
виетнамски правителст
вени войници по улици
те на Сайгон на 30 .IV* 
1975 г.
/репр./, ЗЩ.

945-4419-2-Жи тели на Сай
гон посрещат виетнамски 
партизани при вливането 
им в града след негова
та капитулация.
/ренр./, ЗЩ.

1П X1

Ч н *

75-4419-3-Линейка на Червения кръст при
бира бежанци в лагера Ан Лон.
/снимка: Кийстон,Швейцария. /репр./,ЗЩ.



70-0110-1|4 ,п-среца на зам.председателя на МС др.Мако Даков с прат 
менкото революционно правителство на Южен Виетнам Дуонг Гханх Лонг

/Е.Д ю яом

74-502-3-Мен/Ю.Виетнам/делегат
на сесията на ССМ София-74.

/Д.Рогев/ЛА

74-3055-10,11-Връчване' на възпоменателни
подаръци на виетнамския народ.

74-4357-Ю-Тодор Живков 
връчва Димитровска награда 
на Нгуен Хйу Тхо.

74-4358-4-Връчване на 
Димитровска награда: 
на Нгуен Хиу Тхо,

/*• • /К.Арсов/ТК

?4-4363-10-0фициалнм 
разговори между правитед 
отвените делегации на НВ
и Южен Виетнам.

/К.Арсов/ТК
/К.Арсов/ТК

Алб. 101 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 Тел. 87-64-91, 871007

Ю Ж Е Н  В И Е Т Н А М



У
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74-22З-10-Нгуен Тзшу 
Тхо -  виетнамски полити
чески деец, предс.на Кон
султативния съвет на 
Бременното революц,пра
вителство на Република 
Южен Виетнам. /репр./,ИК

75-2704—14-Хюин Тая Мам,ръководител 
на студентското и младежко движение
в Южен Виетнам. /реир./,ТК

75—2704-16-Из освободения Сайгон.
/репр./,ТК

75-2704-Изглед от 
пристанището в Сайгон. 

/репр*/,ТК

75-2704-15-Сградата на Военно
административния комитет в 
Сайгон,бивяа резиденция, на 
марионетното правитедотво.

/репр./,ТК
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/ЛЖЕН ВИЕТНАМ

72-5338-20 -  Карта на победите 72-5338-21 -  Части от
на освободителните сили по шосе освободителните сили по
№ 13. /репр./ЕИ следите на сайгонски

военни части на изток 
от цитаделата в Куанг Чи. 

___________1__________ /репр./ЕИ

72-5338-22 -  Пета рота 72-5338-23 -  Бойци от НФОЮВ атакуват
на НФОЮВ при артилерий- позициите на американските марионетки
ската защита на Куанг на 21 и 22 юли 1972 г. /репр./ЕИ
Чи от сайгонски военни 
части. /репр./ЕИ



73-847-4,6-Зам.председателят на Националния съвет на 
ОФ Раденко $идидрки Дриема д«.оф.*е Нан Хуан - зам.гон 
секретар на.Националния фронт за освобождение на Южен 
Виетнам: /М.Вединова/ИК ___

73-1043-37 -  Генерал майор Ле Куанг 
Хоа /втория в ляво/,ръководител на 
военната делегация на ДРВ,посреща 
на летището в Сайгон генерал лейт. 
Тран Ван Тра, ръководител на делега
цията на Временното революционно 
правителство в Южен Виетнам,1 . I I . 
1973 г . /репр./ЕИ

Р  ...  Н\ 1 Щ
73-1043-41 -  Първото заседание на 
четиристранната смесена военна комисия 
в Сайгон /2.11,1973 г ./  От дясно - 
военната делегация на ДРВ,военната 
делегация на Временното революционно 
правителство на Южен Виетнам,военната 
делегация на съветското правителство. 
Срещу делегацията на Временното рево
люционно правителство е военната де
легация на ДРВ. /репр./ЕИ

72-5472-2,5,10 -  Делегация на Националния фронт за освобождение на Южен 
Виетнам на посещение в Плевен. /Лало Златков/ЕИ

*л



Алб. 101

Ю Ж Е Н  В И Е Т Н А М

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТ Р А Л-ФОТ 0

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

72-2094-19-На 31 Л И .  1972 г. цялата база 
Дау Кау падна в ръДете на Армията за ос
вобождение. Бойците забиха знамето на Ре
публика Южен Виетнам над командния пост 
на базата. /репр.П.Щерев/МК

72-2094-20-Залавяне на пленници 
в базата Дау Мау.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-21-На 1ЛУ.1972 г .  Армия
та за освобождение заби победно 
знаме над кота 544*

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-22-На 2 . IV *1972 г . цялата артиле
рийска база в Тан Лам падна в ръцете на 
Армията за освобождение.

• /репр.П.Щерев/МК



72-2094-25-Съдбата на аме
риканските войници в Лок 
Кин /7.IV .1972 г ./ .

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-27-Марионетни во
еннопленници, заловени в 
Куанг Тчи.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-23-Коли и дългобойни оръдия на 72-2094-24-На 6 . IV. 1972 г. на 30 мили от 
кота 241 паднаха в ръцете на Армията Сайгон, обстрелвани от Армията за освобож- 
за освобождение. /репр.П.Щерев/Ш дение, сайгонските войници бяха принудени

да изоставят танковете си и да бягат.
/репр.П.Щерев/МК

72-2094-26-Антивоенно на
строените войници и офи
цери от 56-ти полк на Са- 
йгонската марионетна ар
мия са радостни,че са ра
душно приети от Армията 
за освобождение.

/репр.П.Щерев/МК



А л б .  101
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЮЖЕ Н  В И Е Т Н А М ул. „Гр. Игнатиев“ № 2

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
Тел. 87-64-91, 87-30-07

72-2094-11-Командуването на героич
ното поделение 211 се срещна с бой
ците-ударници и храбреци в изложбе
ната зала. /репр.П.Щер^в/МК

72-2094-10-Събрание за равносметката на 
героичното поделение 211 на армията за 
освобождение в източен Нам Бо.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-12-Съюзът на жените за освобожде
ние на Южен Виетнам връчва знаме на арти
лерийския женски отряд в Тай Нгуен,който 
постигна успехи в използуването на пехо- 
тинско оръжие за свалянето на американ
ски самолети. /репр.П.Щерев/МК

72-2094-13-Американски войници раз
пръскват отровни химически вещества 
в За Дин. /репр.П.Щерев/МК



72-2094-14-Американски самолети, 
използувани за изтребването на 
южно-виетнамското население.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-15-Американските войници уби
ват хората в Южен Виетнам.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-16-Марионетните войници 
подпалват домовете на южновиет- 
намското население.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-17-Схема на военните действия 
в Куанг Тчи.

/репр. П.Щерев/МК

»

72-2094-18-На 30.111.1972 г. 
Армията за освобождение превзе 
поста Тчон.

/репр.П.Щерев/МК

1



Алб. 101

Ю Ж Е Н  В И Е Т Н А М

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

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

72-2094-1-По случай^10-годишнината от 
създаването на Пионерската организация 
за освобождение,председателят Нгуен 
Хиу Тхо посети един клас в училището 
!|Нгуен Бан Тчой". /репр.П.Щерев/МК

72-2094-2-Нгуен Три Дин,зам.коман- 
дуващ Въоръжените сили <за освобож
дение,обменя боен опит с бойците за 
освобождение, /репр.П.Щерев/МК

72-2094-3-Нгуен Тхи Бин информира преде. 72-2094-4-Сайгонските работници
на Консултативния съвет Нгуен Хиу Тхо и манифестират против американската
зам.преде, на правителствения съвет Нгуен агресия и лакея Нгуен Ван Тхю.
Доа за публикуването на 7-те точки на /репр.П.Щерев/МК
Парижката конференция за Виетнам.

/репр.П.Щерев/МК



/СЬ/
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ВА1 Н01\М ИСИб Я

72-2094-5-Конгресът на артистите 
в сайгонския квартал За Дин прие 
документ за решителна борба за 
пълното изтегляне на американски
те войски и събарянето от власт 
на Нгуен Ван Тхю.

/репр.П.Щерев/ЬТК

/

72-2094-6-0бучение на бойците от осво
бодителната армия.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-7-В полевия лазарет военните 
лекари полагат всички усилия за спа
сяването на ранените бойци.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-8-Бойците от местната армия в 
Киен Фонг свалят американските самолети 
и продължават боя с въздушните пирати, 
дошли да спасяват американските пилоти.

/репр.П.Щерев/МК

72-2094-9-Армията за освобождение изля 
огън над артилерийската -база на кота 935.

/репр.П ЛЦерев/МК



Алб. 101

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

ул. „Гр. Игнатиев*1 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-6251-16-За 7 минути Хо Суан 
Тхан и Тчан Бан Мин потопиха 2 
американски кораба в реката 
Къа Виет. /репр.П.Щерев/ МК

71-6251-17-На 27.1У.71г. летището 
в Да Нанг отново бе подложено на 
артилерийски огън от Армията за 
освобождение. /репр.П.Щерев/ МК

71-6251-18-Групата за лов на са
молети на Хо Тхи Син /на запад 
от Тчи Тхиен/ мъжествено свалят 
на място хеликоптерите на амери
канските врагове.

/репр.П.Щерев/ МК

71-6251-19-Ле Ма Лъънг-политра- 
ботник и зам.-командир на рота 
воюва храбро и бе удостоен със 
званието иГеройи на Армията за 
освобождение. /репр.П.Щерев/ МК

73-37Д1-3,4-Делегати от Републи* 
X световен фестивал в Берлин.

арукя
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2675-5 8 12- Прием 12 залите на хотел -  ресторант "Балкан11 послучай 4-та 
годишнина от образуването на ВРП. Др. Иван Михайлов п% ^ | ^ ^ 0” ^ ств^ ащитв 
виетнамски гости* / ‘ *

* р* г V"

73-2676-5,10- Моменти от поздравленията 
по случай 4-та год. на ВРП -Южен Виетнам

/М. Велиьона/ТК

73-2677-1-Др• Иван Михайлов 
поздрави представителите на 
виетнамският народиш случай 

4-та годишнина/М-*- Велинова/ТК

73-2677-2- Момент от 
поздравлението на др.
Иван Михайлов кьм ьиетяа-
уо.ю**Г"народ послучай 4-та

годишна на. ̂  ли н а а /тк

73-3711-5,6-Делегати от Република Южен Виетнам*  ̂
на X световен фестивал на младежта /Р#Ьчарукян/ТК

I

I

V>
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ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО ^ ' ' • |

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

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

/

71-6501-30-Учебни занятия и 
черна дъска, изработена от 
самолетна перка. Перките на 
хеликоптерите станаха "черни 
дъски" за нашите деца.

/репр.П.Щерев/ИК

71-6501-31-Преставала ли е да 
тече Дак Сао? Тя пее денонощ
но, о Т *рънг /вид Ксилофон, 
направен от бамбукови дръвче
та/ виждаш ли: пушката, която 
нося защищава преди нашите ори
зови ниш, нашите домове. А се
га защищава нашето небе,нашата 
родна земя.О наши обикновени 
пушки! /репр./ ИК

71-6501-32,33-Преставала ли е да тече Дак Сао? Тя пее денонощно, 
о Т ’ рънг /вид ксилофон,направен от бамбукови парчета/ виждаш ли: 
пушката, която нося защищава преди нашите оризови ниви, нашите домове

71-6501-34,35-Преетавала ли е *а тече Дак Сао? Тя пее денонощно, о Т ’ рънг 
/вид ксилофон, направен от бамбукови парчета/ виждаш ли: пушката, която 
нося защищава преди нашите оризови ниви, нашите домове. А сега защищава 
нашето небе, нашата родна земя. 0 наши обикновени пушки!, /репр./ ПК
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71-6521-1-ВиждаЙки, че специал
ната война претърпя поражение, 
американските империалисти нас
тървено изпратиха войски в Южен 
Виетнам да започнат локална вой
на. На фронта Ван Тъънг на 19.V I I I .  
1965 г. близо 10000 американски 
военен флот, сухопътна армия и 
военно-въздушни сили понесоха те
жък удар. По този начин за стра
тегията за локалната война на 
САЩ съществуваше опасност от про
вал. /репр./ ИК

71-6521-2-Населението в граде- 
вете и селата посрещат своите 
деца. /репр./ ИК

71-6521-3-През зимата и пролетта 
на 1967/68 г . , понесла тежко пора
жение, американската войска изпад
на в смут и пасивно състояние бе 
притисната и дезертираше, а армия
та за освобождение взе инициативата 
за атаките в свои ръце и започна 
контранастъпление на градовете.Ар
мията за освобождение взе властта в 
свои ръце в провинциалния иентър 
Лок Нин /Бин Лонг/. /репр./ ИК

71-6521-5-В Би-Пранг -  Дък Лап Армията 
за освобождение сравни със земята 115-та 
американска артилерийска позиция 
/ 4 . IV .1969 г ./ /репр./ ИК



и

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

71-6521-66-Девойка-свър- 
зочник осъществява транс
порта по р. Ку Лонг.

/репр./ ИК

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ул. иГр. Игнатиев*1 № 2

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-6521-67-Пренебрегвайки опас
ността от неприятелските куршу
ми и бомби, пречещи на пътя бой
ците-носачи не отстъпват,доблест- 
но защищават и обезпечават за бой
ните фронтове оръжие, /репр./ ИК

Ш

ш

71-6521-68-В ду# на непрестан
но нападение срещу неприятелите, 
работниците служащи във военно 
предприятие на Нам Бо бързо произ
веждат различни оръжия.На снимка
та :мини с определяща посока, мини 
за унищожаване на танкове.

/репр./ ИК

)

71-6521-69-Партизаните от об
щината Т.Хънг Нгъ Киен Фонг 
вървят към позицията за засада.[цията за з* 

/репр./ ИК

1 : |
I щ щ



а л б .  Ю1

71-6521-72-Партизанката от Донг 
Тхап защищава селото, сражава 
се против операциите за почист
ване, спасява освободения район,

/репр./ ИК

71-6521-74-През новата 1969 г. 
НТЕТИ ансамбли изпълняват спек
такли на бойните фронтове.

/репр./ ИК

71-6521-70-Бойците от първа ро
та за информация, първенец на 
бригада !*У", винаги подържат не
прекъсната информационна връзка 
през цялото време

И
71-6521-73-Една бригада от но
сачи подготвят изпращане на 
оръжие на бойните фронтове.

/репр./ ИК



' М  Г  Г , -  .  .

0 1  ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

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

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

71-6521-55-Доказателства 
за употреба на етил-бромо 
ацетат от американските аг
ресори срещу гражданското 
население в Кам Ло /севе
рен Куанг Три/ през октомври 
1967 г. /репр./ ИК

71-6521-59-Американски 
контейнери със съчми,на
мерени през м. юни 1970 г. 
в Тей Нин. /репр./ ИК

71-6521-58-Гора от манга
нови дървета на 600 мили 
от Сайгон, преди и след 
пръскането й с обездистя- 
ващи химикали от американс
ки войски, /репр./ ИК

71-6521-60-Тридесетгодишният 
виетнамец Нгуен Хю от селото 
Трю Сон,провинция Куанг Три, 
отровен от американски хими
чески вещества през м.май 
1069 г . ,  сега оолепял, а тя
лото му е покрито с язвички, 

/репр./ ИК

У



71-6521-61-Американски войници 
употребяват отровни газове сре
щу гъсто населени места при опе
рации за почистване в околности
те на Сайгон. /репр./ ИК

71-6521-62-Американски 
самолети пръскат отров
ни химикали.

/репр./ КК

I

71-6521-63-Носачите в Донг Тхап 
Мьой използуват биволи за транс
портиране на боеприпаси до фрон
та. /репр./ ИК

69
71-6521-64-През новата 1969 г. 
"ТЕТ" освободителната армия на 
изток от Намбо намира- време да 
участвува във веселието и упраж
ненията. На снимката бойците из
пълняват масова военна гимнасти
ка. /репр./ ИК

I

4

71-6521-65-Бойците от Освободител
ната армия и партизаните от цен
тралната част намират време да 
помагат на селяните за бързото при
биране на реколтата 1968 -  1969 г.

/репр./ ИК



алб. 101
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

Ь ш4>

71-6521-50-Бойците за освобож
дение разрушиха стратегическо
то селище и помогнаха на насе
лението. /репр./ ИК

71-6521-51-Бананови дървета, 
унищожени от отровни химикали.

/репр./ ИК

71-6521-52-Американска машина за пръска
не на отровни химикали всред мирното на
селение на Южен Виетнам, /репр./ ИК

счЛ > Г
г* IV» «И*г.у Л

71-6521-49-В същото време на 
шосе № 9 -  Кхе Сан пламъкът на 
омразата на артилерията на Ар
мията за освобождение се изси
па върху главите на американ
ците. /репр./ ИК

71-6521-48-По време на почив
ката бойците мъже свирят и 
пеят. /репр./ ИК
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71-6521-56,57-У месечно момиченце от селото Трю Ланг провин
ция Куанг Три, родено през 1969 г. от майка, понесла последи
ците от американски отровни химически вещества през втория ме
сец на бремеността си. Детето има деформации*, вретеновидна гла 
ва, затруднения в дишането, широко отворени очи, кръстосани ка 
то ножици крака, силно намалена чувствителност, /репр./ ИК

71-6521-54-Виетнамката Сан 
Ванг с детето си жители на 
селото Ми Куай,провинция 
Киен Фонг ослепяли вследст
вие на разпръснати от аме
риканците отровни вещества.

/репр./ ИК

71-6521-53-17 месечно де
те от селото Трю Сонг, 
провинция Трю Фонг, роде
но в началото на 1969 г. 
от майка понесла последи
ците от американски хими
чески вещества през I I  ме
сец на бремеността си.Де
тето има редица вродени 
дефекти -  плосък врат,IV 
и V пръст на краката са 
залепени,големите пръсти 
на краката са плоски.Де
тето може да стои право 
само с чужда помощ.

/репр./ ИК
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ЮЖЕН ВИЕТНАМ

1 СГ Г Г / 1  Ш с

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

- ^  

71-6521-39-По време на почивка
та жените-бойци шият и кърпят.

/репр./ ИК

71-6521-41-Понякога те се скри
ват край пътя изчаквайки да дой
де врагът, за да връхлетят в ата
ка и го унищожат.

/репр./ ИК

71-6521-40-Има моменти когато 
Народните въоръжени сили за ос
вобождение преследват и бият вра
га дошъл запрочистване в селата 
и селищата, /репр./ ИК

71-6521-42-За да се противопос
тавят на военното партизанско 
движение американското и лакейс- 
ко командуване използуваха так
тиката за "бронирано далечно 
транспортиране" и "феникс лети 
на фронта Ап Бак".Армията за ос
вобождение отговори решително на 
удара и тяхната клика побяг.на с 
риск на живота, /репр./ ИК



71-6521-43-Еъв въоръжените час
ти в провинцията в Тчунг Бо 
участвуват и мъже и жени.

/репр./ ИК

71-6521-44-С настъпването на 
вечерта бойците радостно се 
веселят и пеят при светлина
та от игривия пламък на огъня.

/репр./ ИК

71-6521-45-Майките и девойките 
кърпят дрехите на бойците, а 
бойците разказват на своите дру
гари случки от борбата с амери
канците и унищожаването на ма
рионетките. /репр./ ИК

71-6521-47-0тглеждане на зелен
чуци и лов, за да има продукти 
за армията, /репр./ ИК

и

71-6521-46-Въпреки, че се бият с 
врага на живот и смърт, бойците оп
тимистично вярват в деня на победа
та и затова упорито изучават култу
рата, повишават своите научни зна
ния. /репр./ ИК

«



71-6521-33-По случай обединение
то на въоръжените сили /15.11. 
1961 г ./  председателят на ЦК на 
НФОЮВ Нгуен Хиу Тхо дойде да да
де указание на въоръжените части 
на Армията за освобождение.

/репр./ ИК

71-6521-34-За да потъпчат ре
волюционното движение в Южен 
Виетнам американските империа- 
листи извършиха интервенция 
дълбоко в Южен Виетнам.Населе
нието изпрати своите деца в ар
мията, за да увеличат мощта на 
въоръжените сили и се борят 
против американската агресия 
за спасението на родината.

/репр./ ИК

- С .сид. г .

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
а л б .  101

ЦЕНТРАЛ-ФОТО
Го 2  Тел. 87-64-91, 87-30-07ул. „Гр. Игнатиев14 № 2

М:>ь

71-6521=31-Народните въоръже
ни сили за освобождение обхва
щат три рода войски.Колкото по
вече воюват,толкова по-силни 
стават те,толкова по-здрава ста
ва стъпката им в атаките за уни
щожаването на грабителските и 
продажни войски, /репр./ ИК

71-6521-32-Има моменти когато 
с няколко винтовки въоръжени
те сили за освобождение нана
сят удар за засада право по 
главите на врага, /репр./ ИК



/ о /

алб. 101

71-6521-37-Изправен пред вар
варските зверства на америка- 
но-марионетките южновиетнамс- 
кият народ с оръжие в ръка се 
вдигна на борба с американците 
и унищожаването на марионетки
те, като създаде здрава позиция 
за всеобщо въстание в целия 
Южен Виетнам.В началото това 
бяха немногочислени части с не
добро оръжие,като: въоръжената 
част в Тай Нгуен имаше само лъ
кове и стрели. /репр./ИК

71-6521-36-В Хуе Армията за ос
вобождение задържа властта в 
града в свои ръце 25 денонощия. 
Бойците от Армията за освобож
дение помагат на девойките-пар
тизанки от гр.Хуе като им обяс
няват начините за борба с врага 
в града, /репр./ ИК

*тц

У

.У '

I/
71-6521-38-През зимата и про
летта на 1966/67 г . Армията за 
освобождение осуети втория план 
на САЩ за стратегическо контра- 
настъпление през сухия сезон, 
при което 400000 американска армия 
и половин милионна сателитна и ма- 
рионетна армия паднаха в "нокаут1*. 
Останките от танковете и американски
те самолети са пръснати безредно по 
бойното поле в Тай Нин.

/репр./ ИК

4



алб .  101
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр. Игнатиев*1 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-07

71-6521-23-ДОестните войски ня
колкократно възпрепятствуваха 
прочистванията, серийно разби
ха складове и летища на неприя
теля. Артилерийският женски от
ряд на Лонг Ан е получил запо
вед за тръгване на бой с амери
канците. /репр./ ИК

| ...........

71-6521-24-Групата за прожекции 
на филми също преодолява най- 
опасните препятствия по пътя, 
за да дойде при Армията за ос
вобождение. /репр./ ИК

71-6521-25-0съцествявайки 
курса за самоосигуряване и 
задоволяване на своите нуж
ди, бойците от Армията за ос
вобождение садят ^рриз, за да 
имат прбодос(*А&#й’^

 ̂ /репр./ ИК

71-б521-2б-За да вземат предпаз
ни мерки за атаките на Армията 
за освобождение американските 
империалисти създадоха план за 
"далечната отбрана” и за "виетна- 
мизация” на войната. Но как е 
възможно да избегнат мълниенос
ните удари на Армията за освобож
дение, когато А'-Биа, на запад от 
Тчи Тхиен Хуе, труповете на аме
риканските войници са пръснати в 
безпорядък. /репр.П.Щерев/ИК



алб
\
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71 -6521 -27 -Н ачалникъ т на военно
то отделение Тчан Нам Тчунг съп
роводи председателя Нгуен Хиу при 
прегледа на частите  на Армията за 
освобождение. /р е п р ./  ИК

71-6521-28-Зам.главнокоманду
ващият Нгуен Тхи Дин е винаги 
редом с бойците и ги напътст- 
вува да задълбочават военното 
учение, да закаляват бойната 
си способност и техника за 
борба с всички видове амери
кански самолети, /репр./ ИК

71-6521-29-На фронта в Плейме 
Бъу Банг и 8ъу Тиенг труповете 
на американските войници лежат 
в безпорядък по бойното поде и 
свидетелствуват за победните 
възможности на Армията за осво
бождение над американците.

/репр./ ИК

71-6521-30-В Да Нанг американс
ката ракетна база бе взривена. 
Целият град потъна в море от 
пламъци. Кисинжър трябваше да 
направи извода:"Нападението над 
Виетконг по време на ТЕТ-а през 
1968 г . отбедяза кулминационна
та точка в старанията на САЩ. 
Оттогава насам,въпреки ефектив
ните действия на САЩ, съвремен
ната стратегия на САЩ също не ще 
може повече да постигне своите 
цели", /репр./ ИК



а л б .  101
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ц е н т р а л - ф о т о
ул. „Гр. Игнатиев*4 № 2 Тел. 87-64-91, 87-30-€7

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

71-6521-14-На поста 935 Армията 
за освобождение изля огъня на оръ
жието си и и^три от лицето на земя
та лагера на специалните сили,съз
даден от САЩ.Планът за виетнамиза- 
ция бе провален и Леърд,м-р на от
браната на САЩ трябваше да признае: 
"Програмата за виетнамизация ще има 
много препяствия и разочарования"!.

/репр./ П.Щерев/ИК

71-6521-15-В Да Нанг американЬ- 
ката ракетна база бе взривена. 
Целият град потъна в море от пла
мъци.Кисинжър трябваше да напра
ви извода:"Нападението на Виет- 
конг по време на ТЕТ-а през 1968 г. 
отбеляза кулминационната точка в 
старанията' на САЩ.Оттогава насам, 
въпреки ефективните действия на 
САЩ, съвременната стратегия на САЩ 
също не ще може повече да постигне 
своите цели", /репр./ ИК

\и

71-6521-16-Делегатите на I I  кон
грес на НФОЮВ решиха да обединят 
въоръжените сили и образуват "На
родни въоръжени сили за освобож
дение на Южен Виетнам с три рода 
войски, здрава организация и един
но централно командуване отгоре 
до долу. /репр./ ИК

71-6521-17-Бойците помагат 
на населението в жътвата 
и меленето на ориза.

/репр./ ИК

-,0Г
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71 -6521 -18 -П о н яко га  при тях  ид
ва и изнася представление ансам
бълът на Армията за освобождение.

/реп р ./  ИК

го
71-6521-20-Народните въоръжени 
сили за освобождение на Южен 
Виетнам използуват автоматично 
оръжие и винтовки за свалянето 
на американските самолети.

/репр./ ИК

7 1 -6 5 2 1 -1 9 -П а р ти за н ск и те  войски 
са в бойна го то в н о с т ,  лъковете 
и стрелите  са готови  всеки момент 
да стрелят по вр а га . П ар ти занката  
Тай Нгуен се под готвя  за  бой с аме 
риканците

'а

71-6521-21-Въоръжените сили създа
ват много начини за воюване.Поня
кога те минират комуникационните 
пътища и разрушават американски 
бродирани коли. /репр./ ИК

71-6521-22-А в друг район бе взето 
оръжието на американците за въоръжа
ването на своята част. /репр./ ИК



а л б .  101
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

71-6521-4-През зимата и пролет
та на 1966/67 г. Армията за ос
вобождение осуети втория план на 
САЩ за стратегическо контранас- 
тъпление през сухия сезон, при 
което 400000 американска армия 
и половин милиона сателитна и 
марионетна армия паднаха в "нок
аут’* .Останките от танковете и 
американските самолети са прасна
ти безредно по бойното поле в Тай 
Нин. /репр.П.Щерев/ИК

71-6521-6-На шосе № 9-Кхе Сан пла
мъкът на омразата на артилерията 
на Армията за освобождение се из
сипа върху главите на американци
те. /репр./ИК

71-6521-7-Въоръж ените  сили из
ползуват оръдия за нападения 
над складове и летища.

/репр./ ИК

71-6521-8-Въоръжените сили из
ползуват оръдия за нападения над 
складове и летища, /репр./ ИК

*
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71-6521-9-Населението в градо
вете и селата посрещат своите 
деца. /репр./ ИК

10
71-6521-10-0тглеждане на зеленчу
ци и лов, за да има продукти за 
армията, /репр./ ИК

71-6521-11-Въоръжените сили из
ползуват автоматично оръжие и 
винтовки за свалянето на амери
канските самолети, /репр./ ИК

71-6521-12-Въоръжените сили из
ползуват автоматично оръжие за 
завземането на ключови позиции.

/репр./ ИК

♦

71-6521-13-През зимата и пролетта на 
1965/66 г . ,  за да контраатакува вто
рата стратегия на САЩ през сухия се
зон, Армията за освобождение изведе 
войските си, разби плана на САЩ за 
петте остриета на стрилото, като на
кажа 200000 американска армия и ня
колкостотин хилядна марионетна армия 
да паднат нокаутирани. /репр./ ИК



Алб. 101 

ВЖЕН ВИЕТНАМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

71-6251-4-Тилът за освобождение се 
подготвя за операцията на шосе №9.

/репр.П.Щерев/ МК

71-6251-5-Армията за освобождение 
на шосе № 9 в атака за унищожава
нето на врага.

/репр.П.Щерев/ МК

71-6251-6-Армията за освобождение 
на шосе № 9 в атака за унищожава
нето на врага.

/репр.П.Щерев/ МК

*

71-6251-7-Армията за освобождение 
продължава да преследва и бие 
врага.

/репр.П.Щерев/ МК

71-6251-8-Марионетната армия из
оставя танковете и бяга от шосе 
№ 9.

/репр. П.Щерев/ МК

71-6251-9-Ранената марионетна войс
ка на шосе № 9 бе върната на лети
щето в Кхе Сан.

/репр.П.Щерев/ МК
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71-6251-10-Американските войски 
едва влачат нозе, за да се скрият 
ат от ожесточените атаки на Арми
ята за освобождение на Кхе Сан.

/репр.П.Щерев/ МК

71-6251-12-Цялата артилерийска 
позиция на поста Арин /на запад 
от Тчи Тхиен/ бе унищожена.

/репр.П.Щерев/ МК

?1-6251-11-Американските во
йници мислят за съдбата на 
своите колеги, убити през 
изминалата нощ.

/репр.П.Щерев/ МК

71-6251-13-Част от печата на Ар
мията за освобождение публикува 
информация за победата на шосе №9.

/репр.П.Щерев/ МК

/

71-6251-14-Населението в освободените 
зони радостно посреща бойците, удържа
ли победа на шосе № 9.

/репр.П.Щерев/ МК



71-6501-17-Девойка, хвърляща 
царевични зърна в дупките 
обяснява. За да победим само
летите ни трябват солидни от
бранителни позиции.Видяхте ли, 
аз разпилях шепа царевични зър
на, колко от тях попаднаха в 
супките? Янките хвърлят бомби
те си от небето, не е лесно да 
улучат нашите траншеи.

/репр./ ИК

71-6501-20-Група девойки -  
на самолети от селото Хенг. И 
нежните девойки на селото Хенг г 
също свалиха дивите зверове от 
небето, /репр./ ИК

71-6501-21-Ковачницата.Изработ
ват нож, вдига се шум, като че 
ли е избухнала бомба. Така ко
вачницата на селото приема новия 
материал, /репр./ ИК

. #  А А

№ЕН ВИЕТНАМ

г

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

71-6501-15-Навсякъде обстрел
ват вражеските самолети. В 
планините, в горите, из цял 
Тай Нгуен, вълшебни пушки ка
то тези на А Къу, изникват 
със стотици, с хиляди, като 
филизите на бамбука след дъжд,

/ ЪП/ ______

71-6501-16-0твсякъде идват да 
се поучат от опита на А Къу. 
Подвигът на групата А Къу ста
на общ урок за всички в Тай 
Нгуен. /репр./ ИК
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71-6501-25-Самодетни тела,от
насят ги в селото, /репр./ ИК

71-6501-22-Каската на пилота, 
поставена до главите на дивите 
животни.Покривът на къщата е 
украсен с нови глави на диви 
зверове, /репр./ ИК

71—6501—23—Това е също урок. 
"Трябва да гледаш врага право в 
лицето и да стреляш точно в не
го ".  /репр./ ИК

71-6501-27-Сдънцето и 4 младе
жи, които изкачват планината. 
Дали Дам Сан /героят от епи
ческата песен Дам Сан,създа
дена от населението на Тай 
Нгуен/ е търсил преди боги
нята Слънце на върха на тези 
замайващо високи планини?

/репр./ ИК

71-6501-29-Те продължават да из
качват -  обективът насочен към 
слънцето. Нашите куршуми дости
гат само височината на дървото 
къния, ние трябва да стигнем слън
цето, за да бъдем по-близо до ди
вия звяр и да го свалим.

/репр./ ИК



алб. 101 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

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

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

\

71-6501-1-Момчетата от хълма 
Дак Сао са прекрасни ловци, 
свикнали да стрелят с лък от 
ранна възраст, /репр./ ИК

71-6501-3-Издигат стълба на ра
достта на селото, за да отпраз
нуват победата.За един месец два 
пъти издигнаха стълба на радост
та.Пет дни преди това синът на 
стария Но уби глиган, който доне
соха 6 души.Днес младежите А Къу 
А зиен свалиха два звяра от небе
то. /репр./ ИК

71-6501-4-Девойките събират 
остатъците от самолета в ко
шовете, които носят на гръб. 
Нека занесем неговия труп в
селото, за да го видят всички, 

/репр./ ИК

6.
71-6501-6-Дивият звяр на зе
мята -  пантерата и самолета.
А кой е този звяр в небето? 
Колко той е кръвожаден,много 
по-кръвожаден от който и да 
било друг див звяр, който ние 
някога сме видяли. /репр./ ИК



алб. Ю1

71-6501-10-Те гледат самолета 
изпълнени с ярост. Дивите зверо 
ве нашите деди убиваха. Ние съ
що -  за да живеем трябва да ги 
унищожим, /репр./ ИК

Жалко71-6501-7-Те не улучват 
отърва се невредим. Ние стре
ляхме едва след като той отми
на. /репр./ ИК

71-6501-11-Гонг отеква в селото 
когато пада самолетът.Отеквай, 
о гонг, ехти надалеч, през три 
планини. За пръв път младежите 
на Дак Зук свалиха дивия звяр о 
небето, /репр./ ИК

71-6501-8-Гонг отеква в селото 
когато пада самолетът.Отеквай, 
о гонг, ехти надалеч, през три 
планини.За пръв път младежите 
на Дак Зук свалиха дивия звяр 
г* т нрбвдо» /репр./ ИК

?1-6501—1а-три пушки, з а л и ч е 
ни на стълба.Вълшебните пушки 
на селото, /репр./ ИК

71-6501-14-Дърветата, раздробени 
от бомбите на самолетите. Бомбе
ни ями. Той разкъса плътта ни.
Той обезобразява тялото ни.

/репр./ ИК



101

ЮЖЕ Н  В И Е Т Н А М

/репр./ЕН

72-5574-9 -  Южно-виетнамци, въста
нали против властващите амери
кански марионетки, по делтата 
на Меконг.

72-5574-10-Батареята на 1-ви 
Освободителен артилерийски 
батальон в Куанг Чи, фронта 
Тхуа-Тхиен. Поделението 
"герой", участвувало з 418 
сражения,

/репр./ЕН

73-3452-7-Медицински прегледд 
на 20-месечно бебе-Ле Нгок Ксуонг, 
върнато от плен в Сайгон на Вре
менното революц.правителство.

/репр. П.Щерев/СС

'рУ- З Ч '? ? -'"  У
73-3452-8-Медицински преглед 
на 7- годишния Ле Ван Трунг, 
върнат от плен в Сайгон.

/ репр. П.Щерев/ТК

73-3452-6-Учйлищни занятия за 
възрастни в Трю Фонг, провинция 
Куанг Чи. /репр.П.Щерев/ТК



73-4814-20-^гуен Хюи Тхо,председа
тел на Консултативния съвет ръко

водител на НФОЮВ./репр.АА.Щерев/ЛА



алб. 101 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

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

65/101
14*15
24/36
МИ

14-Биетнамски войници пренасят 
тялото на загинал техен другар.

15- Пожар от експлоадирала бомба в 
Сайгон в сграда, обитавана от амери
кански офицери .

65/101 
29 ,30 

24/36
ьш

У ?  , |
30- Ранен южно-яиетнаиски патриот на 
път за пленяическия лагер.

ански хеликоптера, 
етящите банани", с 

радиус на действие 500 км, пре
насят бойни части.

. г

ШЯШШI ШшШШШ
■



и \у ч •
/ ( *

алб. 101

65/101
37,38

24/36

ММ

24/36
Ж

44,45,45а

44-А 1ерикански и южно-
ВИ8ТЦ2МСКИ БОЛНИЦИ ИЗ
МЪЧВАТ е д и н  м л а д  п а т 
р и о т  о т  Южен В и е т н а м ,  
/3 ,V . 65г./

37-Католическа свещеник призовава 
населението на Саигон към спокой
ствие.

38- Католици пред тялото на убит будист 
Сайгон.

45,45а - Южнззиетнамски войници -измъчват и уб! ват 
заловен патриот сТ народоосвободи телните части на 
Южен Виетнам. /З.Т.ббг#/

/ Г)Ао

65/225-46- Изпращане нщ южновист- 
намски младежи ст освоб.з&еките 
територии на Юкен Виетнам за учас
тие в борбата срещу ̂ африканските 
агресори. /3.7, 65г./ Ш*



/ Ю 4

Алб.101

в и е т н а м . ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

63/2100 -  1,2 /ЕН/

I

5

63/2100 -  5,6 /6/9-ЕН./

63/2100 -  7 /ЕН./

63/2100 - 3,4 /6/9-ЕН./



63/2100 -  14,15 /ЕН/
I
А  ./I?

>

63/2100 -10,11 /ЕН/

63/2100 -  12,13 /ЕЦ/

/Лу у
Ал6.101

ИЗ БОРБАТА НА ВИЕТНАМСКИЯ НАРОД 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ.

63/2100 - 8,9 /ЕН/

6/9



щ Щ
Алб.101

:н В И Е Т Н А М

ДЪРЖАВРИ ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев44 Л? 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

СНИМКИ, ОТРАЗЯВАЩИ БОРБАТА НА ВИЕТНАМСКИЯ НАРОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ. !

63/2100 -  20,21 /ЕИ/

6/9

63/2100- 22 /ЕН/

63/2100 -  18,19 /ЕН/.



6/9

Ала;101
./ . » Т7 / /

6/9

ИЗ БОРБАТА НА ВИЕТНАМСКИЯ НАРОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

63/2100 -  23,24 /ЕЦ/

6/9 

63/2100 

^9 ,30



Ал6 .1 0 1

ВН В И Е Т Н А М .

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-,10-07

борбата на еиетнамския народ за освобождение в снимки.

63/2100- 33,34 /ЕН/



ИЗ БОРБАТА НА ВИЕТНАМСКИЯ 
НАРОД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ.

А *Ч |  I *  ^Ф9 кфл А гЦ »( /0 /»» * И| АчУ|«|| »Ц")
САМ 3 0 0  САМ МНА
Ь| (Ь|еу ол

63/2100- 38,40,39 /ЕК/

63/2100- 41,42,43 /ЕД/

6/9

6/9

6/9

63/2100 

44,45,

46,47

/ЕН/

I



ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-61-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ

аган виетнам

Партизански части в Юнен Виетнам 
срещу войските на кликата Нго Ли. при тежки условия водят борба/ПЛ V л л *

с3/2067-20-А 
с усмивка на 
ски патриот.

СуЕРЯЕ СЮЕ 
ОЕ СА11Ц.Е 
уоуопА1т
ЗТОРРЕР

Конвоирано на заловен



64/677-11-Генерал Мин, кой
то гоо властта след Иго 
Днн Даем. /24/36/ ММ

65/101-1,4 /24/36/ ММ

1 -В О Д а Ч Ъ Т  На 6уД|аОТМ?е
Тлч Три Кванг.

4- Тич Там Чау начело на 
демонстрация против режима 
на Тран Ван Хуанг.

65/101

24/36

2- Будисти при обявяване на гладна 
стачка в знак на про тест срещу 
правителството на Тран Ван Хуанг 
в Сайгон,

3- Млади генерали, взела участие в разпускането 
на Върховния над. съвет. В ляво -  ген. от 
военно-въздушните сили Нгуйен Као Ки.

65/ 101-5 -  БудиЛки свещеници и /джно-
виетнамски войняцг на молитва. /24/Зб/ф!

4 * 4

алб. 101



ЦЕНТРАЛ-ФОТО
ул. „Гр Игнатиев“ М 2 Тел. 87 64-81 к?

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯ!

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

70-5253-11~Изпращане на 
г-жа Нгуен Тхи Бин на 
аерогара София. 
/Р.Марукян/ ИК________

71-1753-1-Кзвънредният[{
и пълномощен посланик да 
Република Ю.Виетнам Чя&о 
Дзин. /К.Свраков/ ИК • ••.**

70-5253-12-Заминаване 
на г-жа Нгуен Тхи Бин
/Рафи Марукян/ ИК

71-1?53-2-Изънредният 71-1753-6-Военни почес-
и пълномощен посланик на ти за новоназначения из 
Република Ю.Виетнам Чжао вънреден и пълномощен 
Цзин. /К.Свраков/ ИК посланик на Република

/ Южен Виетнам Чжао Цзин.
/К.Свраков/ ИК

71-1753-7-Новоназначи
мият пълномощен посла
ник на Република Ю.Виет
нам Чжао Цзин връг.ва ак
редитивните си писма р
ПНС на НРБ./К.Свраков/И-



N
71-6251-1-Лбрам пристигна в Кхе Сан 
да обсъди с генералите и висшите офи- 
цери на Сайгон операцията на шосе

Лаос.
/репр.П.Щерев/

71-1753-12-Предс_зд. на
зидиума на НС на НРБ Г. 
Трайков приема Чжао Цзин. 
/К.Свраков/ ИК

71-1753-8-Извънредният и 
пълномощен посланик на 
Република Южен Виетнам 
Чжао Цзин връчва а среди- 
тивните си пием? в ПНС 
на НРБ. /К.Свраков/ИК

71-6251-2-Командуването на Арми
ята. з® оовшбожд. на в Кхе
Сан обсъжда план за съпротива 
срещу атаката на американо-марионе- 

Ч. тките на шосе №9-Кхе Сан.
/репр.П.Щерев/ МК

71-6151-3-Информацията на Ар- 
за освобождение гаранти

ра връзка от командуването д#+ 
всяка бойца група.

/репр.П.Щерев/ МК

71-1753-10-Предсзд. на 
ПНС Г.Трайков пр!ема из
вънредния и пълномощен 
посланик на Република 
Южен Виетнам Чжао Цзин. 
/К.Свраков/ ИК

А
71-1753-11-ИзвънреднкяТ 
и пълномощен посланик 
ра Република Кжен Виет-  ̂
нам Чжао Цзин. 
/К.Свраков/ VII

\\



70-1249-38-Южновиетнамски пар 
тизаки з действие.
[;•.  ̂ /. & /репр.П.Щерев/ ХП

70-1249-35-Хо Ши Мин сред 
южновиетнамски бойци.

/репр.П.Щерев/ ХП

70-5153-8-Среща в Над. 
съвет на ОФ с м-ра на 
външн.работи на времен 
ното правителство на Р 
публика Ю.Виетнам г-жа 
Нгуел Тхи Бин. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК

70-5170-1,б-М-рът на външните работи на времен 
ното правителство на Република Ю.Виетнам г-жа 
Нгуен Тхи Бин гост на ОНС - Пазарджик.

' /Огн.Юскеселиев/ ИК

Предсе, 70-5172-4-М-ра на външни 
те работи на Република  ̂
Ю.Виетнам г-жа Нгуен 
Тхи Бин в ПНС на НР Бъл
гария.
/Огн.Юскеселиев/ ИК



70-5201-8-Председ.МС на НРБ и 
I секр.ЦК на БКП Т.Живко в прие 
ма м-ра на външните ркботи на 
временното правитерство на Ю. 
Виетнам г-жа Нгуен Тхи Бин. 
/Огн.Юскеселиев/ ИК

Тхи
1-Изпращане на г-жа Нгуен 
на аерогара София.

/Рафи Марукян/ ЙК

70-5172-5-Председ.ПНС Г. 
Трайков приема м-ра на 
външните работи на Рв- 
ттчгбликя Ю. г—
Нгуен Тхи Бин. 
/Огн.Юскеселйев/ ИК

70-5172-7-Председ.ПНС 
на НРБ Г.Трайков и м-ра 
на външ.Нгработи на вре
менното ’ Правителство на 
Ю.Виетнам г-жа Нгуен 
Тхи Бин в ПНС. 
/Огн.Юскеселиев/ИК

70-5253-2-1 зпращане ка 
м-ра на външните рабо<ти| 
на временнсто правител
ство на ЮЛиетнам.
/Р.Марукян/ ИК

70-5201-2,б-Председ.МС на НРБ и I  секр.ЦК на БКП Т.Живков прие
ма м-ра на външните работи на временното правителство на Ю.Виетнам 
г-жа Нгуен Тхи Бин. ф _ /ОГн.Юекеселиев/ ИК



У „ П ‘  Л
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101 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИ:

ЮЖЕН ВМЕТНАТ»!

ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр Игнатиев11 № 2____________Тел. 87-64-91, 87̂

~ > т
ЛХ/Г

V - V

1Ь

у /

к '
69-423С-16-ЛЮСИЕН ФАМ 
НГОК ХУНГ, член на Кон* 
султативния комитет, 

/репр./ ХП

69-4230-17-БОНЗ ТХИЧ 
ДОН ХуА, член на Кон
султативния комитет.

/репр./ ХП

69-4230-18-В0 ОА IX, член 
на Консултативния комитет, 

/репр./ ХП

. ч ;  9- ф г;

-

1

69-4230-19-НГУЕН ДИНХ 69-4230-20-ХШН 1'ХАНХ-  — ̂  ~  ̂  V/ — 1ЛЛ11Д
ЧМ, член на Консултатив- МУНГ, член на Консулта- 
ния комитет. тивния комитет.

|/репр./ ХП ' /репр./ ХП

69-4230-21-НГУЕН КОНГ 
ФУНГ, член на Консултатив-? 
ния комитет. Ц*

/репр./ ХП

.

Й0ЙЙЮ1МК,

*



I/ 4

69-4230-22-ЛАМ ВАН ТБТ, 
член на Консултативния 
комитет.

/репр./ XII

101

69-4230-23-ИБИХ АЙБО, 
член на Консултативния 
комитет, /репр./ ХП

70-1249-1-ДДЕН ХОА НГС 
а/ХИ ПХУ,чле« и»
Сг>:ия к-тет на Виеснам-г. 
ския съюз на демократ, 
и миролюбиви сили. 

/репр.П.Щерез/ ХП

?0-1249-39-Шеснайседго
дишни девойки, борци за 
независимостта на Юакен 
Виетнам.

/репр.П.Щерев/ ХП

69-4230-24-ХЮЙН КУНГ, 
член на Консултативния 
комитет, /репр./ ХИ

I ;

:* I-'

1, * ■ I

70-1249-40-Свързочни*. от 
:>.новиетнамската армия 
за освобождение.

/репр.П.Щерев/ ХП

;

,ч

*



ЮЖЕН ВИЕТНАМ

•>'7. 4// ' / /

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

ул. „Гр Игнатиев** № 2____________Тел. 87-64-91, 87-3(

69-4230-4-ФУН БАН К/Н, 
зам.председ. на прави
телството и м-р на вът
решните работи.

/репр./ ХЛ

_____□

6У-4230-5-НГУЕН БАН КИТ, 
зам.председ.на правител
ството и м-р на просве
тата. /репр./ XII

69-4230-б-НГУВН ТХИ БИН, 
м-р на външните работи, 

/репр./ XII

>-4230-?-ЛЮ ХЮ-ФОК, м-р 
на информацията и култу
рата. /репр./ XII

69-4230-6-ДУ0Н КУИН ХОА, 
м-р на нар.здраве и пос
традалите от войната, 

/реп./ ХП

69-4230-9-КА0 ВАК БОИ, 7 : 
м-р на икономиката и фи- 
нансите.

/репр./ ХП

> 4Г

—*и.| / «йи



69-424и-10-ТРАН НА!: 
ТРУНГ, м-р на отбраната 

/репр./ ХП

69-4230-11-ТРЮН НХУ 
ТАНГ, м-р на правосъди
ето. /репр./ ХП

69-4230-12-НГУ^Н ХЮ ТХС, 
председател на Лонсултатив-^ 
ния комитет.

/репр./ ХП

У

5

69-423и-13-ТРИН ДИН 
ТХО, зам.председател 
на Консултативния ко
митет. /репр./ ХП

69-4230-14-Б0НЗ ХУИН БАН 
5РИ, член на Консултатив 
ния комитет.

/репр./ ХП

69-4230-15-ЛЕ БАН ДЖАП, 
член на Консултативния 
комитет.

/репр./ ХП



101

I

ЮЖЕН ВИЕТНАМ

68-4256-9-Нгуен Тхи Дин -  68-6225-3 -  Пленен боец
носителка на Международна от армията за освооожде- 
Ленинска награда 1968 г . ,  ние на южен Виетнам,во- 
обществена и политическа ден от американски мар- 
деятелка* /Репр./ ХЛ ски пехотинец към място

то за разпит, /репр./Ви

б8-е>22о-18 -  Генерал Нгок 
Лоан -  шеф на южновиетнам- 
ската полиция се прицелва 
в пленник,боец от армията 
за освобождение на Ю.Виетнам

/репр. /ВИ

7?

I

68-6225-20 -  Ранен аме
рикански войник в южен 
Виетнам; се прикрива от 
приближаващ се снаряд.

V

68-6225-21 -  “лападение 
и падение ‘ -  свален и 
пленен американски летец, 
конвоиран от виетнамски 
войник, /репр./ ьА

69-4223-2-Изпращане делега
цията на нац.фронт за Осв.

, на южен Виетнам от България 
/Р.Марукян/ ИК

9

I!



#̂.#51 •,

алб. 101

4

Изпращане делегацията на 
69-4223-3-Ген.Иван Ш - 
хайлов и Чан Бу Кием.

НФОЮВ от България. /Р.Марукян/ ИК 
59- 4 2 2 3- 5 Т6-Чан,. Бу.:Киег чете приветствено слово.

ч
69-4223-13-Момент от 
изпращане делегацията 
на ЦФ&ОВ от България. 
/Р.Марукян/ ИК

Изпращане делегацията на КФОЮВ от България. 
69-4223-8-Служителк с'( 69-4223-9-*Чан Бу Кием
виетнамското посолство прочита приветствено

слово.

....... ир дг
/Р.Марукян/ ИК

6 )-4223-11-Ген.Иван Ми- 
X 1ЙЛ0В.



68-2116-28-Ранени амери
кански войници»

/Репр../ ХП

68-2116-30-Мост вдигнат във въздуха от 
виетнамски въоръжени сили»-за да бъде 
спрян неприятеля. /Репр./ ХП

68-2116-31—Американско летище, бом- 68-2116-32-Атаха към неприятеля, 
бардирано от виетнамската артиле- /Репр./ ХП
рия. /Репр./ ХП

68-2116-33-След американските бом- 68-2116-34-Сле.д американските 
бардировки в Хюе. /Репр./ ХП бомбардировки над Сайгон.

/Репр./ ХП



101

68-2116-35-Къщи разрушени от аме
риканските бомбардировки,

/Репр./ ХП

68-2116-36-Санитарни прегледи на 
децата. /Репр./ ХП

68-2116-37-Група артисти по време на 
спектакъл по средата на бойното поле.

/Репр,/ ХП

69-4&30-1-'500ИН ТАН ФАТ, 
председател на правител 
ството. /репр./ XII

68-2116-38-По време на операция в  
Медицинската акадамия в освобо
дената зона. /Репо./ ХП

69-4230-2-ЧАН БУ КИШ,
м-р при Представител
ството на правителство
то. /репр./ XII

69-4230-3-НГУЕН ДОА, зам 
председател на правител
ството. /репр./ XII

4

»

ф



68-2116-18-Черква, разрущена от 68-2116-19-Нападение над американ-
амеркканските бомбардировки. ски танкове. /Репр./ ХП

/Репр./ ХП

66-2116-20-Американски танк 
обърнат от виетнамска мина.

/Репр./ ХП

68-2116-21-Илюстрадия на 6 8- 2 1 1 6 - 2 2 -Във военния за 
жестоката война, която вод за трансформиране на 
САШ водят с виетнамския бомби със закъснжтвл. 
народ. /Репр./ ХП /Репр./ ХП

IV ». • » » • « '. )» « •  4. I. ИН И  Г м »1 й 1  Г«1 м

( м  40  1М п  1* 4 0 %  1 Ь И ч 1 м и  и « Г .  «О м . • •  * «
• <"».»*. И Ц4У1И1М *+> и.., м1аъ I. м.м

м *■••••* * т 1  й п и И  - ЧЬ00% т Ш 0*4
*••• I» >ии«. 4. л. кь« п * к . 4 *

' «  4ф и ‘ГЬИ. ац Н~*» 4. №.. П..г • 4» •• 0~4
4 0  1м м М м * I  Д  м .1  « ( « И *  •  и ш  > •**** « а* » . » л » и 4
Д1‘ *11 I ПО/» М Ьг. «И1 • • •  40 1гап г.«и..*«. — « .I  и м п  и«| Игм>
М М  • П1кИ| *«.

Ч,

68-2116-23-Част от посолството на САЩ 
в Сайгон, след нападение на виетнамската 
армия. Авпр./  ХП



/

68- 2 1 16-24-Преследване на 
неприятеля* / Р е п р ./  ХП

68-2116-24а-Транспортиране на американски 
ранени с хеликоптери* /Репр*/ ХП

68-2116-25-Революционно брожение 
на селското население*

/Репр./ ХП

68-2116-26-Американскк войници, скрити 
зад блиндирани коли по време на виетнам
ски артилерийски огън. /Репр./ ХП

68—2116-27—Пълно унищожение иа 
неприятеля. /Репр./ ХП

29
68-2116-29-Пренасяне на муниции до 
Фронта под огъня на неприятеля.

/Репр./ ХП

г



ЮЖЕН ВИЕТНАМ

101

68-2116-5-В е яма фабрика за коифек- 
ция на дрехи за армията. /Репр./ ХП

68-2116-6-Урок по стрелба на 
виетнамски ученици. /Репр./ ХП

68-2116-7-0ткриване на първия учебен 
ден в едно виетнамско училище.

/Репр./ ХП

68-2116-8-Малка виетнамска печат
ница. /Репр./ ХП
1 ~ ^ШН

68-2116-9-Рентгенография в осво
бодената зона. /Репр./ ХП 68-2116-10-Учебнн занятия в освобо

дената зона. /Репр./ ХП

М

I



I 101

(*» . ТК*« »* '9
*+.* Мг**»**

С*с и  *• г* 1НИ а\ ся г**4] Хи*и* ..?•*»  ̂р 
I* •+ * ш* 0  Л сл Ш 1Ф9 Ш$

68- 2 1 1 6 - 1 1 -Партизанжте от 
Юо Ши. /Репр./ ХП

68-2116-12-Американоки войници подпалват 
къщи в Южен Виетнам. /Репр./ ХП

68-2116-13-Лозунги на платното на 
една улица в Сайгон: "САЩ, върве
те си ! м. /Репр./ ХП

68-2116-14-Пагола, разрушена от 
американските бомбардировки.

/Репр./ ХП

1 Ч 1 Г П 0 Ц П 1 1 О П •• 1П //|«1Г| (^М ||.

, I /х
68-2116-17-Разпит в Тан Кит.

/Репр./ ХП
68-2116-15-Невжнни жители, 
убити от американските агре
сори. /Репр*/ ХП

68-211 б-16-Дете убито 
от американските агре
сори. /Репр./ ХП



\Л  „ , Ц. ,
> 0  / • ' -Л-

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
♦ Г/-

лб. 103 '•

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ЮТНАМ

68-867-2-До Ниен,секретар 
на Съюза на трудещите се 
младежи във Виетнам.
/Здравка Минчеш/СС

68-3551-3-Хуин Фан -  предста
вител на НФОГОВ в София.

/0.Юскеселиев/ ХП

66/3682-4 - Ръководителката 
на делегацията на;Национ. 
ФройГ за ссвобокденме на 
Южен Виетнам за IX конгрес 
на БКП г-г»:а Нгуен Тхи Бин 
поднася приветствие.

/Хорисян/ЕИ

68-3551-7,9-Посрещане на Хуин Фан -  представител на Националния фронт 
за освобождение на Южен Виетнам. /0. Юскеселиев/ ХП

!
I

68-3552-2-Посрещане ръководителя на постоянното 
представителство на НФОЮВ Хуин Фан.

/0. Юскеселиев/ ХП

*ГАШ

I

}
1

)

А



68-2116-3-;ЯаниФестацня на сайгонското' 
население срещу "президентските” избо
ри на кликата Тию Ки. /Репр./ ХП

68—2116-4-Клас по медицина в 
освободената зона* /Репр*/ XI

9

101

68-2116-2-Ианифестация на сайгонското 
население срещу американската агресия*

/Репр./ ХП

У -,г

68-3552-3,5,6-Посрещане ръководителя на постоянното представителство на Националния 
фронт за освобождение на Южен Виетнам Хуин Фан. /С. Юскеселиев/ ХП

68-2116-1-По време на Втория конгрес, 
на Нац.франт за освобождение на 
Южен Виетнам. /Репр*/ ХП



38 -  Част от един от концентрацион
ните лагери, създадени от американ
ските агресори з Южен Биеткам.Подоб
ни лагери са създадени на около 
8,000 места и з тях са задържани 
над 5,000,000 души.

39 -  Прикрити б гъстата джунгла, 
бойци от народоосвободителната армия I^{ШШЯ 
в Южен Биет ка м обет рел за т т на в ащи т е [ -Й?у1 
американски хеликоптери. 1

ж

л

ш

65/2767-40-Американски " съветник“ 
начело кг отряд .от марионетките 
войски нг наказателна акция.

66/124-23 -  Две деца сериозно ранени 
при бо^ердировката над Йокг Би, про
винцията Куаяг Нанх4. /БГИ

'.)ХУ

67/1233-10 -  Ръководителят на делегацията 
на Националния отечествен фронт за осво
бождение на Южен Виетнам Нгуен Ван Тхян 
приветствува конгреса на Отечествения 
фронт. /Кирил Свраков/ЕИ'

А



16,17,18

и9 ,20 ,21

:и

16 -  Главният бонза Тхом 
Ие Нхем,подпредседател на
ЦК на Националния фронт . а
за освобождение на Южен 
Виетнам.

17 -  Архитект Хуянх Тан 
Пхат подпредседател а г е 
нерален секретар на ЦК на 
Нац.фронт за освобождение 
на Южен Еиетяа*, генерален 
секретар на южно-виетнам
ската демократична партия.

-  Тран Нам Трунг,под
председател на ЦК на Нацио
налния фронт за освобожд., 
представител на южковиет- 
натдека та освободителна армия! 
и южновиетнаискнте народо- 
освобод.въоръжени сили в 
Нац.фронт за освобоядение./ЕИ

алб. 101-11

Ръководителите на Националния фронт за освобождение.

19 -  Во Чи Конгподпред
седател на ЦК на Национал
ния фронт за освобождение.

20 -  Юбих Алео ,подпредсед, 
на ЦК на Нац.фронт за осв, 
и президент на движението 
за автономия на Западното 
високо плато.

2 1  -  Нгуен Хиу Тхо,пред
седател на 1{\ на Напиои. 
фронт за освобождение на 
Южен Виетнам.



1 !/Ф.и [' I : Ш  (& ' '
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ЮЖЕН ВИЕТНАИ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-65-25

20 -  Убити американски агресори 
от частите на народоосвобод. 
армия в Южен Виетнам.

65/27 67
20 ,21 
24/36 
ЕИ

21 -  Баталиоикият командир от 
марионетките войски Лан плаче 
от разкаяние след падането му 
в плен на частите на народоосв.
а рий я .

22 -  части от народоосвоб. армия 
в Южен Виетнам на бойна позиция.

23 -  Партизански отряд в Южен Виетнам 
обстрелва из засада неприятелски военни
части.

65/2767 
22 ,23 
24/36 
ЕИ §



' / и
алб.

36 -  Постът на река Хуен Луонг,построен 
на временната демаркационна линия във 
Виетнам.

65/2767-37 -  Шестчленно семейство от Южен 
Виетнам, жертва на Барварски американска 
действия.

55/2767
24,25
24/36
ЗИ

24 -  Южно виетнамски младежи минават 
по улиците на Сайгон в знак на про
тест срещу постановлението на марио- 
яетното правителство за мобилизация.

25 -  Ученици по време на занимания в 
едно от училищата ,открити в провинцията 
Гиа Дин. Досега в освободените области 
на Южен Виетнам са открити над 4,000 
> чилища.

65/2767
35,36
24/36

35 -  Южновиетнаиски граждани разру« 
шават административна сграда на 
омразното им марионетно правителство 
в Сайгон.



алб. 101

ЕН ВИЕТНАМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

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

65/225-81 -  Председателят на Национ. 
фронт за освобождение на Южен Виетнам 
НГУЕН ХИУ ТХО /в средата/ сред бойци 
от Народноосвобод.армия /юли 65т./Ш

24/36

65/2767-1-Олокарена всенна база на
американските марионетки войски при 
Док Луан от отредите на народкоосвоб. 
а р мия. /ЕИ

65/2767-2-Прибиране кг ранени бойци 
от американските марионетки войски 
след бой с народноосвоб .армия при 
Дон Хоай. /ЕИ

65/2767-3-*Разрушени самолети в една о?
най-го лемите американски въздушни бази 
край Да Нанг. /Ей



алб.  101

%А С'АС( *

65/2767-4-Граждани от йжен 65/2767-5 -  Част от казармите на амери-
Виетнам превозват под огъня канските войски в базата Да Накг,раз рушени
на неприятеля бойци от наро- от отреди на народоосвоб, армия, /Ш
до о сбо 0. а рмия. /Ш

65/2767-6 -  Свелият боец от народо- 
освободи телната армия Тра Бан Танг 
/е дясно/ разказва на жители от Нуая 
Дък за боевете за освобождаването 
ка града. /ЕИ

65/2767-7 -  Отряд от народноосвсбодителкг 
та армия заедно с военната плячка ,взета 
при освобождаването на Нуан Дък. / НИ у



т и * лГгг

ХуЛ
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Уя. „Гр. Игнатиев44 № 2 
Тел. 7-64-9!, 7-30-07

1 Аг 1Д

- 1*51 « Ц  ; й

\ ]

65/22 5—6 7— д сз МЦЙ с т ра 
3 рЙЙГОН ПрОТЙВ аме 
па?овя* /май 65г«/ 1

я к. 5УДИСТИ
канските оку- 
; 24/36

65/225-72 -  Отреди от народоосвобод. 
армия атакуват укрепени повиции на 
американските нашественици /юли 65г./ЕИ

6/5

ч>5/225-70 -  Американски хеликоптер, 
свален при Нхуат Дук от частите на 
ародноосвободителната армия 

/юли 65 г ,/  ЕИ 6/5

65/225-71 -  Американски военни радиопреда
ватели ,паднали в ръцете на Народноосвобод* 
армия при боевете в Нхуан Дук /юли 65Г./ЕИ

6/5

«

65/225-73 -  Бойци он Народноосвобод. 65/225-74 -  Американско оръжие .паднало
армия на позиция, /юли 65 г ./  ЕИ 6/5 в ръцете на народноосвободителните сили,

действувапда близо до Сайгон. /юли 65г./ЕИ 
1 6/5



алб. 101

65/225-75 — Картечен пост на Народно- 
освободи т .армия обстрелва американски 
хеликоптери /юли 65 г ./  ЕИ 6/9

65/225-77- Ьиладата партизанка ТА ТХИ КЮ, 
участщужала в 33 сражения и наградена със 
званието "Герой на Народноосвободителната 
армия" /юли 65 г./  ЕИ 24/36

65/225-ТГ9 -  Командир^ от Народноосвоб. 
армия ТРАН ДОНГ говори пред своите 
бойни друга ри ,/юл* 65г./ ЕИ 24/36

65/225-78 -  НГУЕН ТХИ ДИНХ ,за м. командир 
на Народноосвобод.армия в Южен Виетнам, 
чете възванието на командването на Народ- 
ноосЩаб .армия за продължаввне борбата.
/юли 65г./ СТ 24/36

-  Мштм/.г на жителите от едно селище 
ьен Виетнам,/свободено от американска те
зсори /юли 6^ г ./  ЕИ 24/36

65/225-76 -  Тра Ван Тханг , един от 
прославените бойци от Народноосвобод 
армия, на боен пост. /ЕИ 6/9
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6Л<5. 101

;олЕ]н в ЛЕ 1 Г

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
Д Ъ РЖ А ВЕ Н  ФОТОАРХИВ

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

►

65/225

г , с с34 

6/5

Го 5-9 о Г
65/225

40

37-Американски самолетоносачи, от 
кои го и зли т а т са моле ти те за на т а~ 
дения над Северен и Ю^еН'Виетнам.

1

И

и

» т 

I м

5

ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА АГРЕСИЯТА
НА АМЕРИКАНСКИЯ 

ИМПЕРИАЛИЗЪМ!
Дяцшя ■  г*тщп1 I шсугтглшп срий ■  гагретооп 

■ Д о м а т  а*т* а Шгвп ги В*тш
т о а ш л , » ПАСС* -

щлт са 9 Мотам и  р ш к п а  
| •© «V* рсх II ГТ и* ю м  ги

м  м р и м  а с * п р п Пргт>|ш

■и« ” »1и|1г;
■ ■' и 1...

и И И в * • тпгтяртгл 
Гиймрскгт* бом5*рд*роип1 м 

# ^  *к/ у «  *у*атем и
(0*и* •• |« стр)

40
П  Г \  I  М  I  #9-4 «

?■-Йзгр яз к а от вестник.

ЗБ-Прибпрамз на убити и ранени 
американска й сайгоноки в ой пя да 
след сражение с въоръжените части
д а...̂ онда...за пан, асяоб> :аи

55-Нови чъстк^.амер1 каиски ок; 
деЬаф&й рс т - тГ ~>ге а ВТГатяак.

т о



58«* Разрушени* американски самолети 61-Доброволни отреди в Ханой изразяват
при внезапно нападение на юхновяет- сзоята готовност да се борят срещу аме 
навеки п&трйбти срещу американската ри канените агресори, 
военно-въздушна база в Еиен Хоа на 
13.Х.64 г.
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ЕиШ ЙКЕТЙАН

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

У*. „Гр. Игнатиег.“ № 2 
Тел. 7-64-9!, 7-20-07

12-Както кадър 10.

:

16-ЕдгЦа Майка се е скрила, за да
запази децата си от куршумите на 
сайгонските нае ивици. /Ш/

65/5 52-20—Южнов нетна мскк танкоге при 
разгонване на демонстранти е Сайгоа./Ъи/

65/553

12,16

I Ю1

)

55/555-10,11,15 -  Акция на войските на иарконетното правителство в Сайгон, 
предприет за прочистване на райони, в които действуват партизаните от Биент- 
конга / съпротивително дзяяеяие на ЮжкоБиеткамските патриоти/. Ка снимките: 
заловени кители при акцията за прочистване, заподозрени, че сътрудничат на 
партизаните. /ИМ/
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