
\ъ

83-696-1 Преде.на ДС 
Тодор Живков прие 
министъра на транспорта 
на Турция Мустафа Айсан 

Ч.Мазгалов/МД

31-2822-1,4 Преде.из Д * Р * а д а т е л н а “1'живков прие зам.министър Р .
Република Турция Тургут Иозал П.Цонев/МД

Ми ниотерскил 
съвет бе подписана спогод
ба между НРБ и Турциа 

Ч.^азгалов/МД

81-2823-3 В МС бе под
писана спогодба между НРБ 
и Турциц.От бълг.страна 
подписа зам.преде.на МС 
Андрей Луканов,а от турска 
зам.преде.на МС на Турция 
Тургут Иозал

Ч.Мазгалов/МД

81-3767-13-Павел Писарев,първи зам. 
председател на КК открива фотоизлож
бата ,посветена на Кемал Ататюрк,тур
ски държавник.

П»-Цонев/АШ



83-б9б-з,4,б Преде.на ДС Тодор Живков прие министъра на транспорта на 
Турция .{устафа Айсан Ч.Мазга.лов/МД

*
и

щ'

$
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81-3766-1-П.Писарев,първи 
зам.председател на КК от
крива изложбата,посветена 
на Кемал Ататюрк* 

П.Цонев/АШ

81-3766-6-Часг от присъс- 
твуващите при откриването 
на фотоизложбата.

П.Цонев/АШ

81-3766-4,5-Генералният директор на ТПО "Българска фо
тография” Васил Вълев произнася слово по повод фотоиз
ложбата, посветена на големия турския държавник Кемал 
Ата тюрк.

П.Цонев/АШ/

81-3766-9-Извънредният и 81-3766-11-Посетители
пълномощен посланик, на Ре- разглеждат изложбата,
публика Турция в нашата стра- . П.Цонев/АШ
на Иълдъръм Кискин представя 
фотоизложбата.

П.Донев/АШ

^  л  * л  I  Ту у * Л \ ~• А • * 9 '

82-315-7-Тодор Живков награди 
с орден "Стара планина" с лен
та Кенан Еврен,държавен глава на Турция. ,Ч.Мазгалов/АШ

V . 1



*

г

82-324-6,11-Тодор Живков, ген. секрета р на ЦК на БКП 
посрещна на аерогара София държавният глава на Тур
ция Кенан Еврен. > 'П.Ганев/АШ

82-325-5-Деремония по пос
рещането на Кенан Еврен.

П. Г^нев/АШ

Еврен. 6,7 Разговори аежду Годор Живков и Кенан, 82-427-2-Разговори между
П.Ганев/АШ

( , у

82-32б-Тодор Живков прие държавният глава на Тур
ция Кенан Еврен.

П^Ганев/АШ

Х - Ц  <

А )

82-325-7-Посрещане’на Кенан 
Еврен на Орлов мост.

П.Ганев/АШ

С Ч '+ 4

\

/

#



80-2085-2,5 Първият зам.преде.на НСОФ Сава Дълбо- 
ков прие турска парламентарна делегация,водена от 
Кемал Анадол Кр.Арсов/МД

^  ^

80-3864-3 Недкин^ Индкелер - 
н-к отдел "Връзки с чукбина 
в М-во на културака на Турция 
по време на Мекдунар.среща- 
разговор "Ролята на културата 
за раздитието на човека к 
обществото,състоял се в хотел 
"Витоша" от 2 ^о 6̂  XII-1980г

V • *ДКр. Арсову

80-3808-5 Кекдунар.среща- 
разговор "Ролята на култу
рата за развит.на човека и 
обществото" - в ляво Нико- 
лас Кономис - м-р на образовани
ето на Кипър и неговия.? турски
колега - в дясно „ 0 „П.Ранев/МД

-Ги

80-2052-8,11,12 Д-р Владимир Бюнев прие турска парламентарна делегация,водена 
от Кемал Анадол - зам.председател на Групата за приятелство.с България при 
турския парламент и зам.преде.на Комитета за мир в Турция к  ̂ 7МД

/ ! / 
алб.101

Т У Р Ц И Я
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81-1303-9 По време на под
писване договора за научно- 
технич.сътр.между Комитета 
за технич.прогрес и ТЮБИ-

Кр.Арсов/МД

81-1303-1 Проф.Лютфулак 
Удукан по време на под
писване договора за науч-_ 
но-технич.сътр.между Коми
тета за наука и технич, 
прогрес и ТЮБИТАК - турския 
Съяз за наука и технически
изследвания Кр.Арсов/МД

81-2809-2,7 Заседание на българо-турската коми си*, 
за икономическо и научно-техническо сътрудничествоП.ЦокеЕ/ВД

81-1303-3,6 Подписване на договор за научно-технич. 
сътр.между Комитета за наука и тех нически прогрес 
и ТЮБИТАК - Турски съюз за наука и технически из
следвания Кр #Арсов/МД

- I .
% ;Й . • . ' а

V

/

81-3767-4-Турският посланик в на
шата страна Иъядъръм Кискин предста
вя Фотоизложбата,посветена на Кемал Ататюрк.

П.Цонев/АШ

81-3767-7-В.Въдев,генерален ди
ректор на ТПО "Българска фотогра
фия" произнася слово по повод от
криването на фотоизложбата ̂ осве
тена на К.Ататюрк*

П.Цонев/АШ



7 о /
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Т' У Р Ц И Я

П1*»ъ

80-110-9,10-Моменти от ритуала по връчването на 
акредитивните писма от Йълдъръм Кискин,извънре
ден и пълномощен посланик на Турция в НРБ на 
Тодор Живков,председател на ДС.

П.Цонев/АШ

80-111-2-Йълдъръм Кискин 
положи венец пред Мавзо
лея на Г.Димитров.

П.Цонев/АШ

Ь > ~ Н о

Що

ь  ' -///

Ь - Ш

80-111-4-Момент от пола
гането на венеца.

П.Цонев/АШ
80-1384-1,7 Преде.на МС Станко Тодоров прие министъра 
на търговията на Турция Халил Башол - преде.на българо 
турската комисия за икономич.и технич.сътрудничество

П.Цокев/Ь1Д

& ь -  1 3 8 7 '  &

80-1387-2 В М-во на 
външната търговия бе под
писан протокол за сътр.в 
търговския обмен между НРБ
и Турция П.Цонев/МД



алб.101

”к ' ^ Владимир Бонев прие турска парламентарна делегация,водене
* л Анадол - заз.преде.на Групата за приятелство в Б-я при турския 

парламент и зам.преде.на Комитета за мир в Турция к д 4 -/гд

80-2051-5,9, Моменти от срещата между българдки и 
турски парламентаристи Кр.Арсов/МД

. " ' '• I

у>

80-2051-11 Среща на Влади
мир Бонев р турски, парла
ментаристи

Кр.Арсов/МД

80-1387-3,5 В М-во на външната търговия бе подписан 80-2051-1 Разговори в Народ- 
протокол за сътр.в търг.обмен между НРБ и Турция - ното събрание с турска парла- 
подписват: министърът на търговията на Турция Халил ментарна делегация,водена от 
Башол/в ляво/ и министърът на транспорта на Б-я Васил Кемал Анадол зам.преде.на 
Цанов/в дясно/ П.ЦоневДЩ групата за приятелство с

Б-я при Турския парламент и 
зам.преде.на Комитет^ за мир 

} * * в Турция, депутат от Народно-
републик. партия

Кр.Арсов/МД
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ЙОНКИ нИЯВА ЗЛПЛЗЬ.лИ

/
"осоецане и среща на Турската нац^гопера и балет с Т5ълг • наг. опера и балет 
75-:704-2 Димитър П е т к о 78-1704-3 Момент от срс- 78-1704-5 Гюлер Айка;ц.гл.
гл »худ. ръковод .на Нац.академич. щата т» и----,~~/ит! директор^ диригецт
театър за опера и балет при- '

наЧ.Мазгалов/МД рскатг^пера и балет.
ветстзува гостпте-Ч. ̂ зга лов/!.'XV

Ч.МазгалОв/МД

'/VI

Г1/

%
1

)*»% •
•ли» /

• •  Ж  ^  '%>
шГ* III ЧИ I

1*4V »
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78-1704
оперни

-9,10 Моменти от срещата на бълг.и турски 
дейци. Ч.Мазгаяов/ИД

79-4485-1 -Пр;. съству ващпте 
па церемонията по връчва
нето на орден на Едкмел Ба- 
рутчу,посланик на Турция в
нашата страни.

/Н.Хле барова/АШ

79-4485-2-Пеко Таков,зам. 
^председател на ДС прие Ед- 
Барутчу,за да му връчи ор
ден “Мадарски конник“.

/И.ХлебарОЕа/АШ .
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I
7 9-4485-4 ,6,9тМоменти от цер по връчването ка орден "Иадарски п-
Н1:К«-първа степен оа Леко Таков на Еджмел Барутчу,извънреден и пълномощен 
посланик на Турция х ншата страна. /: . гюйя /АТ Г

79-4485-12-Прпсъствув хци 
на церемонията.

/К.Хлебарова/АШ
80-110-1,З-Йълдъръ*: Кискин,извънреден и пълномо
щен посланик на Тущия в НРБ, прави преглед нг по
четната рота,строеха в негова чест.

П.Цонев/АШ

80-110-6-Й.Кискин прави 
преглед на почетната 
рота.

П.Цонев/АШ

80-110-7,8-Моменти от ритуала по връчването на 
акредитивните писма от Йълдъръм Кискин на* Тодор Живков. П. Цонев/АШ

(



ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-9!. 7-3(1-07

ь

►

.1»

1 1

/
67/711-34 - Президентът на Югославия 
Тито и турският министър на външните 
работи Ихсан Чаглаянгил по време на 
официалното посещение на последния в 
Югославия. /ЕИ 24/36

Т
«,: (

67-2699-1- Преде.на ГШС- 
Г.Трайков приветстаува 
й-ра на транспорта и съобщ 
на-Турцця-Саадетин Билгич,
гост з страната ни*/Т.С*ше- 
онов/СС

9

о7-2699-8,11-Среща на Г.Трайков с м-ра на транспорта 67-4071-1-Гоооги СтояЛ- 
и съобщенията на Турция./ТоДор Слмеонов/СС Бигор,директор на Бълг.нац
8- Г.Трайков с м-ра на 
транспорта и съобщенията 
на Турция-Саадетин Бил- 
гкч.

11- Среща на Г.Трайков с филмотека разговаря с Тунд-

( 4  л 1 0 ^ "  ь

тупска-а лелегаттия в Оо ия кян Окан,ген.директор на турекс.а делегация в со;ия, турската филмотека и Атила
Дорсай,турски кинокритик. 

А~сов/СС
водена от м-ра Саадетин 
Билгич.

67-4071-3 
Тундян Окан, 
Атила Дорсай 
и Д.Ккцевски 
кореспонд.на 
в-кпОтечеств. 
фронт”.

✓

67-4071-5-
Георги Стоянов-Бггор. 
в разговор с Тунджян 
Окан. Из посещението 
на турската филмова 
делегация в България.

* х У ' ч
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79-163-22,23 Състезания по дълго 
участвуват и българи

бягане в Турция през 1930 година,в което
репр./МД

Ц - М

79-163-24 Състезания 1;о дьлго бягане 
в Турция през 1930 година/в което 
участвуват и българи рзпр./мд

79-2668-2,3 Председателят на ДС Тодор 
Живков замина за Турциа,по покана на м-р 
председателя на Република Турция

Н.Хлебаро*а/*{Д

79-2668-6,11,12 Председателят ьа 
,по покана на м-р председателя на

Държавния съвет Тодор Живков замина за Турция 
Република Турция Н.Х ле б а роаа/ВД

с -



алб.101
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78-3368-7,8-Министърът на Народната просвета 
Драха Вълчева прие делегация,водена от министъра 
на Националното образование на република Турция 
Недджет Угур. /П.Цонев/АШ

78-3369-1-Председателят 
на МС Станко Тодоров прие 
министъра на просветата 
на Турция Недджет Угур.

/П.Ганев/АШ

ч-

78-3369-6-Момент от сре
дата между Станко Тодо
ров и Недджет Угур.

/П.Ганев/АШ

78-3391-1,2-Зам.председате лят #а МС Андрей Лука- 
нов прве кмета на Анкар? Али Динчер.На средата 
прлсъствуаа г. кмета на София Петър Мекдуречкж.

/Ч.Мазгалов/АШ

п  щ р -  3
78-3391-3-Момент от средата 
между Андрей Луканов и АЛ* Дкнчер,кмет на Анкара.

/Ч• Ма з га лов/АШ



#
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7^-650-1 ,2-Предс.на ДС др.Тодор Живков прие зам.преде 
на МС на Турция Хикмет Четин./Кр.Арсов/ЛА

. 79-650-4-Среща на преде.на 
ДС др.Тодор Живков с Хикмет 
Четин. /Кр.Арсов/ЛА

I

79-1089-4,6-Айх* н Заран,бас от Турция,при гос
туването му в България.

/Б.Балевска/АШ
79-650-в-Среща на преде.на ДС 
др.Тодор Живков с Хикмет Четин

/Кр.Арсов/ЛА

79-2540-1,2-Тодор Живков прие министъра на енер
гетиката и природните ресурси на Турция Дениз 
Вайкал. - ч /П* Ганев/АШ

79-2540-б-Момент от среща
та между Т.Живков и Дениз
Вайкал. . „/ПЛ анев/АШ
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78-1122-6 Подписване протокол 78-1122-1Д. Теоман Кюпрюлюлер - 78-11235-4 Станко Тодоров 
за икономическо,промишлено и м-р на търговията на Република председател на МС прие 
научно-техническо сътруднич. Турция Н.Хлебарова/МД министъра на търговията
между НРБ и Република Турция

Н.Хлебарова/МД
на Република Турция

Н.Хлебарова/МД

алб.101 

ТУРЦИЯ

. КомиА-^
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78-1123-5 МинистърЪГна търгови- 78-869-23-Истанбул е голям град и главно прис- 
ата на Турция Теоман Квопрюлю-г танище на Турция. Той лежи в южния край на Бос-
лер/отляво/ „ у - /утт фора на бреговете на Мраморно море. Товарните

и.Алеоарова/ад Му възможности са 5 милиона тона товари годишно.
/репр.ЦАФ/МК

Ж - Ь  ,
ф

78-2828-3-Подписиаме протокол за размяна 
на ратификационните документи на догсио- 
ра за праина помощ по граждански и нака
зателни дела между НРБ и Република Турция* 
От българска страна подписиа Николай Мии- 
чеи-зам*миннстър на външните работи, а от 
турска Екмел Б^рутчу-извънредем п пълно
мощен посланик ма Турция в София.

/П.Цонев/АШ



78-2828-5,6,8-В Министерство на въмшикте работи бе подписан протокол за 
ратифициране на Договора за правна помощ по граждански и наказателни де
ла между НРБ и Република Турция.От българска страна подписва Николай 
Миичев-зам.министър па външните работи на НРБ и Екмел Барутчу-пзвъиреден 
и пълномощен посланик на Турция у нас. /Н.Хлебарова/АШ

\

73-3056-1-Председателят 
на МС Станко Тодоров и 
•Оксел Чакмур-министър
на младежта 
на Турция.

и спорта

78-3056-3,6-Председателят на МС Станко Тодоров 
прие делегацията на Министерството на младежта 
и спорта на Република Турция,водена от министър 
Юксел Чакмур.На срещата присъствува и извънред
ния и пълномощен посланик на Турция у нас Еджмел 
Барутчу. /Н.Хлебарова/АШ

78-3368-1,6-Министърът ма Народната просвета 
Драяса Вълчева прие де легация, водена от мингс- 
търСЬ на Националното образование на републи
ка Турция Недджет . Угур. /П.Цонев/АП.

78-3056-7-Станко Тодоров 
прие делегацията на Минис
терството на младежта и 
спорта на Република Тур
ция, водена от министър 
Юксел Чакмур.

/Н.Хлебарова/А13

/м
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ДИРЕКЦИЯТА ФОТОГРАФИЯТА

ТГе н т р а л -ф о т о

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

71-370-8-7станбул.
/К.Ьатков/ ХП 24/36

алб. 101

71-370-4,6- станбул
/К.Батков/ ХП 24736

71-370-7-Пазар в Одрин.
/К.Ьатков/ ХП 24/36

71-370-9-Истанбул.
/К.Батков/ ХП 24/36

71-6289-6|7,10-Среща на писателя Камен Калчев с турския писател Бурхан Арпад 
и съпругата му. /Л.Георгиева/ МК



Подписване протокол за стокообмен между България и РТурция./Д.Стаматова/МК 
72-1278-1 ,7,8-Момснти от подписването.иимии— — — — — --------------  В  ч

ЧХ &5Ч-1

Подписване протокол за стокообмен между България 72-3654-1-Стара военна 
и Република Турция. /Д.Стаматова/ аЗК крепост на Босфора.
72-1278-11,13-Наздравица за сключения поотокол. /репр.П.Щерев/ИК
__ •> ' _ овт.Фарфаров

72-3654-2-Стара военна
крепост край Босфора. 
/репр.П.Щерев/ИК 
/Фарфаров/

72-3654-3-Пилоните на зо- 
востроящия се мост не Бос
фора, който свързва Европа 
с Азия. /репр.П.ЩереЕ/ЛК

72-3654-4-Дворецът "Долма 
бахча сарай". /репр./ИК

г

I



М1+>
I.. лл>

'  :  Н Щ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО Ъ

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

70-4429-1 7,8-Посещенив на председателя на МО на Република Турция Сюлейман 
Демирел при председателя на СГНС Георги Стоилов,/Б>Юскесел11ев/ ИК

70-4430-2,3,4-Посещение на председателя на МО на Република Турция Сюлейман 
Демирел при председателя на СГНС Георги Стоилов. /Б#Юскеселиев/ ик

'

70-4430-8-Посещение на 
председателя на МС на 
Република Турция Сюлей
ман Демирел при предсе
дателя на СЕНС (Ге.срги 
Стоилов.
/Б.Юскеселиев/ ИК

70-4431-2,З-Вечеря, дадена в чест на председателя 
на МС на Република Турция Сюлейман Демирел от пред
седателя на МС на НР България Тодор Живков и съпру
гата му д-р Мара Малеева Живкова.

/К.Свраков/ ИК

Л>л
алб . Ю 1



алб. 101
>0 -М /

70-4431-5,7-Вечеря,дадена в чест на председателя 
на МС на Република Турция Сюлейман Демирел от 
председателя на МС 8аНР България и 1 секретар на 
ЦК на БКП др.Т.Живков и съпругата му д-р Мара Ма
леева Живкова. /К.Свраков/ ИК

70-4432-4-Вечеря,дадена 
в чест на председ.МС на 
Република Турция С.Деми
рел от председ.МС на НР 1 
‘България и I секр.ЦК на 
БКП Т.Живков.
/К.Свраков/ ИК

70-4432-5,6,8-Вечеря, дадена в чест на председателя на МС на Република 
Турция Сюлейман Демирел от председателя на МС на НР България и I секретар 
на ЦК на БКП до.Т.Живков и съпругата му д-р Мара Малеева Живкова.!

, 4 /КГСвраков/ ИК

70-4432-9,10-Вечеря, дадена в чест на председа
теля на МС на Република Турция Сюлейман Демирел 
от председателя на МС на НР България и 1 секре
тар на ЦК на БКП др.Тодор Живков и съпругата 
му д-р Мара Малеева Живкова.

/Кирил Свраков/ ИК

70-4433-4-Разговори меасду 
правителствените делегации 
на НР България и Република 
Турция.
/Т.Симеонов/ ИК



алб. 101̂

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. иГр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

68-336- Търговски проговори межда България/Аспнрух Младенов,н-к У-ние при М-зо 
на външната търговия/ и Т у р ц и я /Едип Иенср.-зим.предо.Иа пъпш.тр^г^при К-во псФТЧ 1Т". V -плг»/ Аттг»г»тз /ОП
1- 5&ип Иенер с част от 

сътрудниците.
Крум Арсов /СС 

4- Едип Иенер-водач на 
турската делегация.

5-Двете делегации по 
вре ме на заседанието.

-?̂ <ч и

68-336-9-Аспарух Младенов, 
ръковод.на търг. делегация 
/вторият с очилата/ и до.
/ Крум Арсов/СС

68-2164-1,4-Акад.Сава Гановски-Предс.на Бюрото на НС 
поиема в ПНС делегация на Партията на справедливостта 
на Република Турция,начело с Низаме^тин Еркмен,ген.секо 
ш  Парт.на депутатите в Медяслиоа. /Тодор Симеонов/СС

66-2164-10,11- Моменти от срещата м/у акад.Сава Ганов- 69-1287-1-Д-р В.Бонев 
ски,Поело.на Бюрото на НС и делегацията на Партията на приема турска делегацк 
справедливостта на Република Турция. /Тодор Симеонов/СС водена от У.Ертем.

/• * { А  1 8 4 ®  - /К.Свраков/ ХП



алб. 101

70-4422-2,4,5-Прием в Президиума на ИС, даден в чесг'на председателя на Република
Фурция СюЛейман : Демирел. /Т.Симеонов/ ИК

1287-6,З-Зам.председателят на ОФ д-р В.Бонев прие 
турска делегация,водена от Муамер Ертем.

/ К • Сзрнков/ XXI
70-4422-1-Прием в Президиума 
на НС на НР България, даден 
в чест на председателя на 
Република Турция Сюлейман де
мирел. /Т.Симеонов/ ИК

70-4424-1,5,7-Прием в Урниате.рския^съве'#* НР България ,в чест на председателя чЛ -ХК 
на Република Сюлейман демирел. /Т.Симеонов/ ИК



70-4462-1-Подписване на 
спогодба между НР България 
и Република Турция.
/Т.Симеонов/ ИК

с и  Ъ V 40*
алб. 101

ТУРЦИЯ

.. п а У
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО 
ул. „Гр. Игнатисв<< №  2 Тел. 87 64-91, 87-80-07

Ш  У * ) - ч м б й  * /

легации на НР България и Република Турция
/Т.Симеонов/ ИК

70-4462-2,3,8-Подписване на спогодба между НР България и Република Турция
/Т.Симеонов/ ИК

70-4^62-12-Подписване на 
спогодба между НР Бълга
рия и Република Турция. 
/Т.Симеонов/ ИК

70-4608-3,4-Изпращане на президен*а на Турция 
Сюлейман Демирел и съпругата му на аерогара 
София. /Тод.Симеонов/ ХП

\1



адб. 101

1

70-4508-5,7,11-Изпращане Турпия на аерогара София.
/Тод.Симеонов/ ХП

\

х -

1.ъ
3

71-370-2-Анкара - мавзолеят на 
Ататюрк.

/К.Батков/ ХП 24/36

71-370-1-Бу; евард в Анкара,
/К.Батков/ ХП 24/36

9

71-370-3,5-0дрин и Истанбул. /К.Батков/ ХП 24/36



ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-М-91, 7-3(1-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

67/1530-3,4,7 - Изпращане на министъра на външните работи на република Турция 
Ихсан Чаглаянгил на аерогара София. /Кирил Свраков/ЗИ

алб. 101

Т У Р Ц И Я

67/1530-9,10,11 - Както кадър 3.

67/1707-6 - IV междунаро
ден фестивал на камерната 
музика ь Пловдив. Решид 
Ерзнн,виолончело и Ерги- . 
джан Сайдам,пиано.

/Петър Божков/ЕИ

67-^449^6,7 - Турски парламентариста *с а в ЛНС. посещение

па п ,̂<,ен план-д-р 
Р$'цой НопяваноЕ и д-р

&о&т Бирол. /Кирил Свраков/СС



•*[:;с)п_с; <3— Тлпзски парламентаристи на посещение з ПНС. Г7-Я509-1-Сърдечно ръкута- 67-«59.-а,^ ^ р с  /X ако« , щ "~

Гпроф?д-р’АлиаЕшат0Бирол, 5- Момент от разговорите. 9-Както кадър 5. Ч|:предо.на Медасилиса на Ре-^
1Ублика Турция,гост на РРБ.
Дирил Свраков/СС

ало.101

!с1 - 'ЯУй

67-2481-10~Сроща в ш-во на
фИнаксите-София между д-р 
АлигЕса* Ьирод,преде•на Ко
мисията по здравеопазването 
в Турция к д-р Радой Попиванов.
/Кирил Свраков/СС

■ ; -II •*

57-2450-1,8- Гостуване не турска парламент.делегац: 5 
л страната ни.яоменти от срещата на м-р К.Игнатов 
/4И1ЗСГ/ у. проф.д-р алк ясат Ьирол-аредс.на ломксият* 
ю  здравеопаззимехо в ущия./Кирнл Овракоь/СС.

\



алб. 101 

Т У Р ци я ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“ ,У* 2 
Тел. 7-6-1-91, 7-30-07

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

67/1527 - Посещение на турския министър на външните работи Ихсан Чаглаянгил 
в България. /Кирил Свраков/ВИ
7 - В металургичния комби- 10,11 - Подписване на спогодба между НРБ и Република 
нат Кремиковци. Турция в резиденцията Лозенец.

67/1498-6,7,8 - Както кадър 3.

67/1527-12 -Както кадър 10. 67/1498-3,4 - Министърът на външните работи на
Турция Ихсан Чаглаянгил посети председателя на 
Президиума на Народното събрание Георги Трайков.

/Кирил Свраков/ЕИ



алб. Ю1

57/1498-12 - Министърът на 
вътнзтгтте нг Тррц^я
посети председателя на Пре
зидиума на НС Г.Трайков.

/Кирил Свраков/ЕИ

67/1499-2,3 - Министърът да външните работи на Турция 
т.хсап ттаглеянгтгл гто^*тн първия с?иротар н° БКП
и председател на Министерския съвет Тодор Живков.

/Кирил Свраков/ЕИ

67/1499-4,5,7 - Както кадър 2.

На договор между НРБ и република Турция. Договорът 
от т у о с к- - пт б*лгарска страна от министъра на външните работи Иван Башев а

:нистъра на външните работи на Турция Ихсан Чаглаянгил. ’
/Кирил Пвраков/ЕР



алб. 101 

Т У Р Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“ У* 2 
Тел. 7-6-1-91. 7-30-07

67/1494-2,3,7 - Посещение на турския министър на външните работи Ихсан Чаглаянгил 
в България. Посрещане на аерогара София. /Кирил Свраков/ЕИ

Посещение на съпругата на турския министър на външните работ 
чаглаянгил в датска градина № 167,София. /Тодор Симеонов/ЕИ

67/1494-8,10,11 - Както кадър 2.



67/1500-7,11 - Посещение на съпругата на турския 67/1501-2 - Както филм
министър на външните работи г-жа Чаглаянгил в детска 67/1500. 
градина № 167, София. /Тодор Симеонов/ЕИ

67/1501-4,6,10 - Както филм 67/1500.

гЗжа^ЧаглаянгиГ Посеп*ение на съпругата на турския министър на външните рабе * Чаглаянгил в детска градина * 167, София. /Тодор Симеонов/ЕИ Р



адб. 101

Т У Р Ц И Я

* .

78-411-1 Тодор Живко» прие 78-411-3, Момент:, от срещата 78-411-5 Момент от срещата
турската парламентарна » Държавния съвет в Дъряазния съвет
делегация - г-н Сърръ Аталай Е.Богоев/МД Е.Богоев/МД
и Твдор Живков

Е.Богоев/МД

78-411-6,9 Моменти от срещата - Тодор Живков и Сърръ 78-920-2 Станко Тодоров прие 
Аталай в Държавния съвет Е.Богоев/МД Гюнеш Йонтют - министър на тран

_____; * спорта и съобщенията на Турция
Кр.Арсов/НД

Т У) /\ л

73-920-3 Станко Тодоре# и Гюнеш 
Йонтют - м-р на транспорта и 
съобщенията на Турция

Кр,Арсов/ВД

V
- %



алб.101

73-920-5,7,9 Станко Тодоров прие 
Турция - моменти от срещата •

Гюнеш Й онТют - м-р на транспорта и съобщенията наКр.Жрсов/МД

78-921-9,10 Министърът на транспорта на Турция Генеш 
йонтют при подписване договора между България и Турция 
в областа на транспорта и съобщенията ГиГанев/МД

78-921-11 Гюнеш Йогггют - м-р 
на транспорта на Турция при 
подписване на договора

П.Ганев/МД

73-921-12 Гюнеш ЙоНТют - м-р на 
транспорта на Турция и Пандо 
Ванчев - м-р на съобщенията на 
НРБ при подписване на договора

П.Ганев/МД

78 1122-3,4 Подписване протокол за икономическо, 
промишлено и научно-техническо сътрудничество меж; 
НРБ и Република Турция Н.Хлебарова/Щ



7Ш-414-1 Турека парламентаря* 
делегация в България -пред гран 
х.те* -Варна" Варн./ВД

?*-414-4 Турската парламентарна 
делегация „ ,Варна/МД

71-413-1,3,5 Песрещане на турска парламентарна делегация пред гранд-хетел "Варна" 
курерт "Дружба" * Варна/МД

■ ч / \

71-413-6,9 Членеиете на делегацията залите яа хетела 
Варна/МД



алб.101
№  -

71-414-5,11 Мементи ат цесещениато 
делегация в курерта "Албена"

Турската парламентарна 78-354-2 Момент ат по-
Варна/МД срещането на Сърръ Ата-

лай -председател на 
сената на великото Мац.
събрание на република 
Турция Е.Богаев/МД

-

78-334-3 Момент от посреща
нето на Сърръ Аталай

Ж.Богоев/МД
78-334-6 Г-н Сърръ Ата- 
лай заедно с председа
теля на НС д-р Владимир 
Бонев Е.Богоев/МД

78-334-8 Делегацията
Е.Богоев/МД

78-334-11 Г-жа Аталай и 78-334-12 Жените-членки на 
съпругата на д-р Владимир делегацията Бонев _ „Е.Богоев/МД

Е.Богоев/МД
78-334-13 Делегацията

Е.Богоев/МД



78-335-2,3 Председателят на Народното съдрание д-р 78-335-4 Българската страна по 
Вдадиммр Бонев при председателя на сената ма Великото време на официалните разговори 
над.събрание на Република Турция г-н Сърръ Аталай Е.Богоев/МД

Е.Вогоев/МД

78-335-8 Турсаааа парламентар- 78-335-9 Двете страни 78-336-2 По време на прегево-
иа делегация по време на о§ипнал- по време на официалните рите - българската страна 
ните разговори Е^Богоев/МД % разговори Е.Богоев/МД

 ̂ Е.Бого в/МД

78-336-4 Турската делегация па време 
на официалните разговори

Е.Богоев/МД

с/



ш

алб • Ю 1

78-352-6 Момент от вялагавето 18-352-8 Г-н и г-ка Аталай 78-353-1 Гостуващата турска
на венец пред Мавзолея на олед полагане на венеца парламентарна делегация се
Георги Димитров от турската Е.Богоев/МД срещна с ръководството на
парламентарна делегация,водена СГНС ' « Богвяа/МЛ
•* Сърръ АталаЙ Е.Бвгоев/ИД ‘

78-352-2,4,5 Моменти от полагането на венци пред Мавзолея на Георги Димитров от 
турската парламентарна делегация,водена от Сърръ Аталай . Е,Богвев/МД

Уе

78-353г-3,5,10 Първият зам,председател на ИК в временно изпълняващ длъжността 
председател на СГНС‘ инж.Петър Кискиго в прие турската парламентарна делегация, 
водена от г-н Сърръ Аталай - мзменти от срещата Е.Богоев/МД*



7 3 7

101

Т  У ? Ц И Я

76-2951-15-300000 турцв, 
работни в Европа, се за
връщат в родината сн с ко
н т е ,  които са купили на 
Запад, /репр#/, ИБ

78-346-3,5 Г-жа Аталай - съпруга на председателя 
ка С ената на Великото национално събрание иа 
република Турция Сърръ Аталай н» посещение в Обединекс 
детско заведение № 9 - кв."Младост" н .Хлебарова/МД

V

78-346-9,13 Г-жа Аталай на посещение в Обединено 76-347-2 Г-жа Аталай/в черното
детско заведение № 9 - кв."Младост"

Н.Хлебарсза/МД
облекло/ка посещение в Обединено 
детско заведение № 9 - квартал
"Младо ст" Н .Xле баро ва/МД



78->347-5,7 Г-.ка Аталай на посещение з Обединено детско 
заведение № 9 -  кв."Младост" Н.Хлебарова/МД 78-408-1 Елена Лагадг.иева — 

пределна Кемитета на българ
ските жени ■ г-жа Аталай 
еъпруга на преде.на Сената на 
Велмкете нац.събрание на ре
публика Турция Сърръ Атадай

Н.Хлебарева/МД

78-408-7,9,11 Г-жа Аталай - еъпруга на председателя на Сената на Велнкете яацненалне 
еъбрание на република Турция Сърръ Аталай пееети Квинтета на българските жени и ее 
ерещна е др.Елена Лагадинева - председател на Кемитета Н.Хлебарева/МД

*
0 А -5 * ' 1 ̂

*> ЧЛ

78-443-1 Пееещение на турената 78-443-3 Делегацията паз- 
парламентарна делегация ■ Ст. глежлв ^
Загара > араижериите те * НИГО •Фч-ФеР“"-

Н.Чебанев/МД Н.Чебанев/МД

78-443-4 Пееещение в етепан- 
еки химичееки кембинат

Н.Чебанев/ВД

4

%

/



алб. 101 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИ ЯТА
ЦЕНТРАЛ-ФОТО 

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

77-3639-28 Урок 1 едно турско селско 77-3639-29 Селянки от село Козан, 
училище репр./МД Турция репр./МД

66-1496-16-Изглед от Цариград. 76-3320-5,6-3 Народното събрание 11.±акоз връчи ор*
/репр./,ИК ден "Мадарски конник" на Нитхад Динч посланнкк на

х Република хурция по случай неговото окончателно
заминаване* /П.Ганев/ЛА

77-3639-26 По крайбрежната улица 
на град Измир, третиярпо големина
гред > Турция репр./МД

77-3639-27 Пред сградата на кметството » 
Цариград репр./МД

-  ̂ “  у ■



алб. 101

76-2073-7-Айдъм Тансел-Турция на 
XII Нежд.фести вал нц Бълг.песен 
'•Златният ирфей"./Р.Парушев/ЛА

76-1694-5,8-Моменти от подписването на договор 
между Конфедерацията на турските революционни 
работнически профсъюзи /ДИСК/ и ЦС на ПС.

76-545-1,7-Среща на първия секретар на ЦК на БКП - ,н т -----
и преде, на Държавния съвет Т.Живков и м-ра на Ь ~АЙДЪН Тансел-Турция
външните работи на Турция г-н Ихсан Сабри Чаглаян- на Х11 г,1вжд-фестивал на Бълг. 

/тг— .. д«лля/тлг песен "Златният Орфей" .гил. /Крум Арсов/ИК /Р.Парушев/ЛА
У ь  -л

ТУРЦИЯ .

* /Е.Киров/МК

, ; у  ,

76-1856-2-4-Момент от из
пращането на др.Тодор 
Живков за Турция.

/Кр.Арсов/ЛА



нето на нр.Тодор Живков за ция на VI Международен кон- 
Туоция. /В.Ьалевска/ЛА курс за млади оперни певци,София. /В.Балевска/ЛА

76-2214-3-Предс.на Дър.съвет на НРБ 
др.Лодор л-.ивков иминлредс.на '1‘урция 
С.Демйрел откриват оф! циално електро
провода в Ьабаваскт* а^ез 1975г.

/ре! р./ЛА

76-2365-2-Др.Тодор Живков прие 
А.Къръмдъ-чд.на ръководството 
на справедливостта на Турция- 
известен журналист./Н.Хлебаро-

ва/ЛА

76-2365-4,6,9-Моменти от срещата между др.^одор Живков и Ахмед Ихсан Къръмлъ- 
■д.на ръководството на партията на справиддивостта на Турция-известен журнадис!

/Н.Хлебароиа/ЛА

4*
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алб. 101

ТУРЦИЯ

76-536-8,10-Посрещане на 
м-ра на външните работи 
на Република Турция г-н 
Ихсан Сабри Чаглаянгид. 
на аерогара София.
/Крум Арсов/ИК

76-536-4 ,5 ,6-Посрещане на м-ра на външните работи ш  Република Турциа 
г-н Ихсан Чаглаянгил на аерогара София. /Крум Арсов/ИК

_76-290-6-Среща на 
ко Тодоров-член ш  ПБ на 
ЦК на БКП и пред.на МС и

76-536-2-Посрещане на м-ра 
на външните работи на Ре
публика Турция г-н Ихсан

Коркуд Йозад-м-р на пре- Сабри Чаглаянгил на аеро- 
храната и земеделието на гара София./Крум Арсов/ИК 
Турция./Е.Любомиров/ИК

76-290-3-Станко Тодоров- 
член на ПБ на ЦК на БКП 
и преде, на МС приема 
Коркуд Йозал-м-р на пре
храната и земеделието ш  
Турция./Е.Любомиров/ИК



0\
76-543-2-Среща на преде. 76-544-1-Станко Тодо- 76-544-10-Среща на Станко 
на Народното събрание ров-член на ПБ на ЦК на Тодоро в-член на ПБ на ЦК
д-р Владимир Бонев и БКП и преде, на МС на БКП и преде, на МС и
м-ра на външните, рабо- приема м-ра на външни- м-ра на Турция г-н Ихсан 
ти на Република Турция те работи на Турция Сабри Чаглаянгил.
г-н Ихсан Сабри Чаглаян- г-н Ихсан Сабри Чагла- /Н.Хлебарою/ИК
гил. /Н.Хлебарова/ИК янгил./Н.Хлебарова/ИК

76-539-1-Среща на Петър- 
Дладенов-м-р. на външните 
работи /НРБ/ и г-н Ихсан 
Забри Чаглаянгил-м-р на 
външните работи на Тур
ция./Крум Арсов/ИК

76-539-6-Преговори с 76-540-1-М-рът на външните 
м-ра на външните работа работи т  Република Турция 
на Република Турция г-н Ихсан Сабри Чаглаянгил 
г-н Ихсан Сабри Чагла- полага венец пред Братска- 
янгил./Крум Арсов/ИК ̂  г  та могидв -София./Едг.Киров/ИК #

М - & 0

алб. 101

76-540-5-М-рът на външ
ните работи на Турция 
г-н Ихсан Сабри Чаглаян
гил и придружаващите го 
лица пред Братската мо- 
^ила-София./Е.Киров/ИК

76-540-6-М-рът на външ- 76-540-10-М-рът ю  външни- 
ните работи ш  Турция у те работи на Турция г-н 
г-н Ихсан Сабри Чаглаян- Ихсан Сабри Чаглаянгил и 
гил пред Братската мо- придружаващите го лица по
тила - София./Е.Киров/ИК лагат венец пред Братската

могила-София./Е.Киров/ИК



алб. 101 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
Ц ЕН ТРАЛФ О ТО

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

ТУРЦИЯ

8-1579-1,5,7-П„срещнне на и - ъ  нредоадн.а.я «« Ра»»б«и.а З Д Ш .  С».ей»а» 
емирел на аерогара София. /Евт.Любомиров/ИК

V О УЛ V  \

На 10.IX.1975 г.пристигна на аерогара София турска делегация,водена от 
министъра на търговията на Турция Халил Башал.Делегацията бе посрещна
та от министъра на транспорта на НРБ Васил Цанов.
75-3467-1,9,12-Моменти от посрещането на турската делегация.
/Тодор Симеонов/ЗЩ.

75-4175- 1,5-Моменти от срещата в Държавния съвет
между Т( дор Живков-Председат 
и члене ае на турската партия
В# в«\Г,,С?би* АдГ-

ел на Държавния съвет 
на "Справедливостта119



к
алб. 101

I \ /

75-4576-5-Посрещане на 
м-р преде, на Република 
Турция г-н Сюлейман Д^- 
мирел на аерогара София. /Кр.Узунова/ИК

75-4580-2-По среща не на ,.75-4582-5-0фициални разгово- 
м-р преде, на Република ри между правителствените 
Турция г-н Сюлейман Де- делегации на НРБ и Републи- 
мирел на аерогара София, ка Турция в резиденция 
/Т.Симеонов/ИК "Бояна " ./Т. Симеонов/ИК

75-4581-2-Първият секре- 75-4581-10-Среща на пър- 75-4593-б-0фицкални разгово- 
тар на ЦК на БКП и преде.вия секретар на ЦК на ри между правителствените 
на Държавния съвет Т.Жив-БКП и преде, на Държавнияделегации на НР България и 
ков приема м-р преде, на съвет Т.Живков с м-р Република Турция.
Република Турция Сюлейман преде, на Редублика Тур- : /Т.Симеонов/ИК
Демирел. /Т.Симеонов/ИК ция Сюлейман Демирел.

/Т.Симеонов/КК

75-4593-7,8-0фициални разговори между правителствените 
делегации на НР България и Република Турция. /Т.Симеонов/ИК



/ т

алб. 101

Г

..... . ■ з а  п ечц то
д о  ..БЪЛ' 0:'.г-к. , < О гОг1.ш<ЗГ>уЮ'

II ч* О Т »
гг>ас: ; /дп»; 2
/• 87 30 -07

ВСИЧКИ ПИЙВА з* АЧ17НН
Т У Р Ц И Я

-4594-2 ,4 ,5-Подписване на документи от м-рите на външните работи на НРБ 
тъп Младенов и Република Турция - Чаглаянгил. /Т.Симеонов/ИК

%

/

75-4594-7-След подписва-г 
нето на документи от 
м-рите на външните ра
боти на НРБ П.Кладенов 
и Република Турция - 
Чаглаянгил./Т.Симеонов/ИК

I

Т Р  I/ / ц п  V  .« а. у  У {-
75-4599-2,4-Изпращане на. 
м-р преде, на Република 
Турция г-н Сюлейман Деми- 
рел на аерогара София. 
/Кр.Узунова/ИК

I



алб. Ю1

75-4599-7 11,1 2 -Изпращане на м-р преде, на Република Турция г-н Сюлейман 
Демирел на аерогара София. /Кр.Узунова/ИК

■3

76-324-Цариград - общ изглед. 
/Репродукция/, ЗЩ.

•х ж *  \ т  5
76-324-5-Балкапан хан 
в Цариград. 
/Репродукция/, ЗЩ.



алб. 101

74-4334-7-Тържество по вре
ме на XXX международен па
наир в гр.Пловдив по случай 
празника на Турската репуб
лика* /Е.Любомиров/ИК

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТ
ЦЕНТРАЛ-Ф ОТО

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

74-4716-31,32-Министърът ка , йършните работи 
на Турция -Турхен Гюнеш по време на разговорите 
по кипърския въпрос в Женева. / ДеРе8/ТК,

74-4719-11-Изглед от моста, 
овързващ европейския с ази- 
1тския бряг през Босфора при 
'стамбул,мостът е дълъг 1560

/репр.П.Щерев, ТК

Откриване на 
74-4973-3-Проф.Стефан

"съвременна
. 6 «

_ ____  74-4973-12-Посетителк
Бонев Станев-1зам.преде, разглеждат изложбат; 
на КПКВЧ открива излож
бата.

г - / ///$
74-5292-7,11-Награждаване 
на балканските първенци 
на сабя-мъже.

/Р.Марукян/ТК



74-5293-2,4,5-Награхдаване на балканските първенци по рапира- мъже 
/Р.Марукян/ТК

74-5293-8-Награждаване 
на балканските първенци 
по рапира- мъже.

/Р.Карукян/ТК

75-4578-8,10,П-Посрещане на м-р председателя на Република Турция Сюлейман 
Демирел на аерогара София. /Евт.Любомкров/ИК

*

$

I



А л б . 101

Т У Р Ц И Я
\

%
; У

73-4695-2-Памвтникът на по
бедата в Афион в чест на 
Ататюрковата победа над 
гърците в 1922 г.

/И.Стано/МК

73-4695-3-3апазвните ос
танки от амфитеатъра на 
древния йонийски град 
Милет. /И.Стано/МК

73-4695-4-0стаики от гимназиите 
и баните в град Милет.

/И.Стано/МК

Ц -  № 1 - 2 , 3

73-833-36-ьходът на историческата 
кза "Свети Стефан!|в Цариград /189.&Г

/ реп* .П.Щерев/ЛА

й-Министърът на външните работи на 
Турция М.Т.Гюнеш по време на пресконференцията 
в Женева. /репр.П.Щерев/Т]



{САалб. 101;

Щ

75-Ю38-1б-Маневри в Турция. 
Модерно въоръжение наред с 
обикновено примитивно рало̂  с 
което все още работят турски
те селяни, /репр./, 2К

Ш
76-470-12-На булевард ПК.Ата- 
тюрк11 ,централната магистрала 
на град Анкара.
/Репродукции/, ЗЩ.

ш
76-470-13-Паметн1к на Кемал Ата- 
хюрк на площад и7лусп в Анкара. 
/Репродукция/, ЗЩ.

76-470-14-На булевард "К.Ататюрк" 
в Анкара.
/Репродукция/, ЗЩ.

А 4 • Ч » ,

• 4  • / г о

✓



Алб. 101

Т У Р Ц И Я

/
ш

к

72-4432-3-Българеката цър
ква "Св.Стефан" в Цари- 
град-външен вид.

/Ре п р. П . Ще ре в Д]К

72-4432-4-Вътрешността на 
българската църква "Сз. 
Стефан" в Цариград.

/Репр.П.Щерев/МК

73-4692-1-Деца от с.Богазкьой, 
конто се прехранват от туристи, 
на които показват развалините на 
Хатушаш. /И.Стано/МК

Ь м  9 2 .

73-4692-2-Кар?ина?а на че- 73-4692-3-Глинени къщи по 73-4692-4-Една от улиците на
Турция, хълмовете на Анкара. Анкара на Цитаделата.
/ к

ргарските жители на
/И.Стано/^К /И.Стано/МК /И.Стано/МК

2
73-4692-5-Изглед от ^останките. на древния 
град Пергамо*. /И.Стано/МК



е
/

адб. 101

73-4692-6-Изгледи от оста- 73-4692-7-Амфитеатърът 
тъците ва древния град Пер- на античния Пергамон. 
гамон. /И.Стано/МК /И.Стано/МК

73 - 4 6 9 2 - 8 - 0 с т а т ъ ц и  о т  Т р а я н о в и я  
храм в град Пергамон.

/И.Стано/МК

73-4692-9-0статъци от Апо- 
лововия храм в Дидима.

/И.Стано/МК
73-4692-10-Аполоновия*.
храм в Дидима*

/И.Стано/МК
73-4692-11-Аполоновият храм 
в Дидима.

/И.Стано/МК

С9—
73-4692-12-Тоаи примитивен 
начин аа обработване на зе
мята и засега преобладава.

/И.Стано/МК

' Г
73-4692-13т 14-Н ай-сигурният транспорт в турскот 
до - магаре и камила. /И.Стано/МК

9



/Г О 4
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Т У Р Ц И Я

т \

Г ^ З  ле 2- < V
К а й

, ' - • ? _
и

73-4692-15-0станки от амфи
театъра на античния град 
Милет, /И*Стано/МК

73-4692-16-Едно от типич
ните села в Западен Ана- 
дол. /И.Стано/МК

73-4б92-17-0статъци от един 
от храмовете на изчезналата 
Хитийска метрополия-Хатушаи,

/И.Стано/МК

1 2 Л

73-4693-1-0статъци от кре
постта на античния Асос на 
Егейското крайбрежие,

/И,Стано/МК

73-4б93-2-0статъци от 
у-щето "Асоо% »  което 
е преподаем Аристотел 

/И.Стано/МК

73-4693-3-0статъци от Шлака?» 
новата- Троя, VI век*

/И.Стано/МК

••

■

* »'..ч >'>■ ' /»

' 7 2 - Ь ~  у
73-4693-4-Изглед на останките от Троя I.[китв от тро; 

/И.Стано/МК

У



73-4693-5-Уличка от стария 73-4693-6-На обяд в една 
Истанбул,в която задгранич- от криволичещите улици на 
ните туристи не се водят* Истанбул* /И*Стано/МК

/И.Стано/МК

73-4693-7-Глинени къщички на 
анкарската беднота*

/И*Стано/МК

73-4693-8-Едно от известни- 73-4693-9-Пазарището в 
те пазарища,на което купуват двора на някогашната 
бедните и провинциалистите, селджуска крепост в

/И.Стано/МК гр.Кайсерви.
/и.Стано/МК

73-4693-10-Анкарската цита- 
дела - най-стааият квартал*

/И.Стано/МК

73-4693-11-Древната Троя, 
която преди 100 години от
кри Хайнрих Шлинаи.

/И.Стано/МК

73-4693-12-Троя VIII.Ос
танки от храна и обетното 
нясто /за жертвоприноше
ния/. /И.Стано/МК

7 $- Щ  ;

\}> ^
73-4693-13-Троя I.Останки от 
крепостната врата и крепостните 
кули. /И.Стано/МК



Ж Р  ...................  У Я Г ' щ^ (Г (
алб. 101

ТУРЦИЯ

-? /• /}

73-3262-1,6,12-Моменти от срещата между др. Г.Трайков и турската интер
парламентарна делегация. /Н.Хлебарова/ТК

73-3263-1,3,10-Моменти от срещата между Станко Тодоров 
интерпарламентарна делегация.

и турската 
/Н.Хлебарова/ТК

7 3 '  3 3 6 Т  * 4

73-3365-1-Др.П.Младенов приема Халюк 
БаЙюлкен в правителствената резиденция 
"Лозенец».

/Кр.Арсов/МК

)



/
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73-4847-11-Ататюрк,Мустафа 
Кв1.;ал /ок. 1881-10.XII. 1938/ 
Турски държавен политически 
военен деец-основател и пръв
• «гд а з -В зг? ? ;р ;г.8 да&я;лл

Щ Ш ' 9 )
С11Г1 ) 

)у* ’ _<

73-833-36-Входът на историческата 
църква иСв. Стефдм" 1 в 
Цариград /1898/ /репр.П.Щерев/ТК

74-642-10-Мостът,свързващ 
Европа с Азия през Босфора, 
открит през 1973 г.

/репр.П.Щерев/ТК

7о-4453-7-1рккратният свето
вен лампион по борба Дталай- 
Турция. /'РЛ!арукяи^ А

74—642*9-Мостът,свързващ 
Европа с Азия през Босфора , 
открит през 1973 г./репр.П.^рев/ТК

74-4716-30-Туреката делегация , 
водена от министъра на външните 
работи на Турция Т.Гюнеш по време 
на разговорите по кипърския въпрос 
в Женева. /репр.П.Щерев/ТК



РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

{{Щл : Алб. 101
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

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

72-3897-1,2,4-..оменти от срещата на зам.преде, на МС др.Петър Танчев с м-ра на 
здравеопазването на Република Турция д-р Кемал Демир. /Д.Рогев/МК*

^3-3179-9,11-Разговори на турската парламентарна 
делегация , водена от Мехмед Саръ с ръководството на 
на българската интерпарламентарна група.

/Н.Хлебарова/ТК

73-3253-2—72—3253-2-Интерпарл^аментарна
група на Турция при председателя на ЦКС 
др. Сюлемезов. /Е.Любомиров/ТК

4

73-3179-4-Посещение на 
турска делегация при 
министъра на външните 
работи П.Младенов.

/В .И в а н о в а /Т К

'Хо-о^о^-ю-интерпарламента-
рна група на Турция водена 
от Мехмед Саръ на посещение 
при председ. на ЦКС др. С. 
Сюлемезов. /Е.Любомиров/ТК

......... ....



?
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7- -3253-6 9- Тур< ка паолйментарна група посети председателя на Изпълнителния 
комитет на * С • Г • Н • С. ф/Иван Панев. /Е.Любомиров/ТКкомитет

•73-3254-3,4,5- Турските интерпарламентаристи начегйо с председателя ^ехмет 
Саръ посетиха министерството на външната търговия и се срещнаха с министъра 
на външната търговия Иван Недев. /Н.Хлебарова/ТК

73-3254-8,10- Моменти от срещата между турската парламентара 
група начело с Мехмет Саръ и министъра на външната търговия 
Иван Недев. /Н.Хлебарова/ТК



Адб

Т

73-4693-14-Троя II.Останки 
от укрепленията и кралските 
дворци* /И.Стано/МК

73-4694-1-Видата на княз 73-4694-2-0станки от античния 
Потемкин на Босфора* аквадут,който е доставял питейна 

/и.Стано/МК вода на жителите на Цариград*
/И.Стано/МК

73-4694-3-Вход на прославе- 73-4694-4т5-Джамията "Света София" в Истамбул. 
ната Топкапия на султанския /И*Стано/МК
сарай в Истамбул.

/И.Стано/МК

/ д -  У 6  5 У -  Ь

73-4694-6-Едно от многото истанбулски 
пазарища * /И.Стано/МК



73-4694-7-Е&НО от многото 
истамбулски пазарища.

/И.Стано/МК

/ 7 0 4

алб. 101

73-4694-8-Изгдед от моста 
на Ралата-Рарай.

/И.Стано/МК

&
/ <? о

73-4694-9-Търговията процъф
тява и на Рала-сарайския мост.

/И.Стано/МК

73-4694-10-Свло Афкилар в 
областта Гюрвме.

/И.Стано/МК

73-4694-11-В пясъчните ска- 73-4694-12-Изглед на улица 
ли на областта Гюреме. от село Афкидар в областта

/И.Стано/№К Гюреме в Анадолеката Кападо-
ция. /И.Стано/МК

73-4694-13-0живена улица в 
градчето Ургюбу,център на 
областта Гюрвме.

/И.Стано/МК

73-4694-14-Конкурентите на 73-4695-1-Древният Гордион, 
такоитата,файтонджиите- някогашна метрополиячфригия. 
кайсери. /И.Стано/МК /И.Стано/МК



алб. 100 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯ! А
ЦЕНТРАЛ-ФОТО

„  „ 7ГТ  Тел.87-64-91, 87-30-07
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2

'  -45

Т У Р,Ц и я

72-3654-20-Синята джа
мия* /репр.П.Щерев/ИК

ЬА
72-3654-23-Синята джамия, 
построена през 1609 - 
1614 г./репр.П.Щерев/ИК

72-3654-21-Синята джа
мия е втората по голе
мина в Турция след 
Одринската. 
/репр.П.Щерев/ИК

72-3654-22-0ригинални еги
петски обелиски, поставе
ни пред Синята джамия. 

/репр.П.Щерев/ИК

/

72-3654-24-Синята джамия- 72^3654-25- 
/това ваксаджийче позира Църквата св.Ссфия * *
пред бълг.обектив със построена 532-537 г.Авто- 
своя юмрук/./репр./ИК ри:АнтимиЙ от Трал и Иси-

дор от МихаЙ./репр./ИК

магистрала,минаваща покрай 
Златния рог./репр.П.Щерев/ИК

72-3654-27-Част от двора 
джамия./репр.П.Щерев/ИК

на синята



а лб . ЮО

72-3654-28-Панорама на Синята 
джамия /ансамбъл/,построена 
1610-1614 г./репр.П.Щерев/ИК

72-3654-29-Изглед от Додма 
бахч& сарай - в дъното - ново
строящият се мост - Европа-Азия.

/репр.П.Щерев/ИК

72-2579-9-Преговори в Президентс
кия дворец между зредседателят на 
Върховния съвет на СССР Н.В.Под- 
горни и Президента на Турската ре
публика Д.Сунай*

/релр.П.Щерев/МК

, . — • ‘Ци
I

72-5338-1.- По улиците на Ерзурум. 
Файтони,теглени от стари изтощени 
коне наред с автомобили последен 
модел, обичайни сцени в Ерзурум.

/репр./ЕИ

72-2579-10-Посрещането на съветските 
гости в Анкара.

/репр. П. Щерев/ИК

72-5638-2 - Малкото магаре, 
което бавно,но сигурно ще те 
отведе по избрания път & най- 
стария начин за преЕоз.

/репр./ЕИ 1



>
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Л1 I Л//7 )/ *’ 0 ЛГ у
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ЦЕНТРАЛ-ФОТО 
ул. „гр. Игнатиев" № 2  ~Гел. 87-64-91, 87-30-07

72-3654-5Град Истанбул 
е построен на седем хъл
ма. Един от хълмовете е 
с модерни сгради в на
чалото на Златния рог. 
Основан през 326 г. от 
император Константин.В 
1453 г. е покорен от 
турците /общ вид от ев
ропейската част на Истан
бул/ ./репр.П.Щерев/ИК

рияага
* сега джамия,

♦ €,поетроенй
532-537 г. /репр./ИК

72-3654-7-Входът на Сул
танските дворци /тойкапъ/. 
Дворците са строени през 
15 век. /репр.П.Щерев/ИК

72-3654-8-Истамбул има 
над 500 джамии^Джамия в 
търговския център при 
Златния рог)1/репр./ИК

72-3654-9-Търговският пеитър 
при Златния рог./репр./ИК

72-3654-10-Гр.Истанбул 
Венецианският квартал при 
Златния р о г ./репр.П.Щерев/ИК

V. V* ...«*



72-3654-11-Златният рог и моо- 72-3654-12-Дворецът 72-3654-13-Дворецът”Долма 
тът над залива./репр#П.Щерев/ИК "ДолИа бахче сарай”. бахча сарай”/репр./ИК

/репр.П.Щерев/ИК

72-3654-14-Входът на дво
реца "Долна бахч& сарай". 

/репр.П.Щерев/ИК
72-3654-15-Дворецът 
"Долма бахч# сарай", 
/репр.П.Щерев/ИК

72-Зб54-1б-Продавач на 
риба на Златния рог/в 
очакване на клиенти./ 
/репр. П.Щерев/ИК /

72-3654-17-Улица в 
града 4 М №  й . 
/репр.П.Щерев/ИК

72-3654-18-Синята джа
мия има 6 минарета. 
Ходжите са заменени
с електронна техника, 
която приканва вярва
щите в джамията, 
/репр.П.Щерев/ИК

72-3654-19-Изглед към Вене
цианския квартал.

/репр.П.Щерев/ИК



т г л
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Т У Р Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

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

67/1504-1,2, А1- Гостуване на министъра на външните работи на Турция Ихсан С. 
Чаглаянгил във Варна. Посещение на курорта "Дружба". /Радослав Парушев/ЕИ

67/1506-2,4,7 - Гостуване на министъра на външните работи на Турция Ихсан С. 
Чаглаянгил във Варна. Посещение на р-.>рта "Златни пясъци" - бар "Кукери".

/Радослав Парушев/ЕИ

/Радослав Парушев/

'



алб. Ю1

67/1507 - Посещение на министъра на външните работи на Турция Ихсан С.Чаглаянгил
; • /Р“дослав Пвр1,,е,/ЕИ 10 - сРе . а «
’ а ч . граждани,работници в курорта

11 Зл. пясъци”.

67/1505-3,4,7 - Гостуване на министъра на външните работи на Турция Ихсан С. 
Чаглаянгил във Барна. Моменти от посещението на курорта "Дружба” - сладкарница 
"Албатрос”. /Радослав Парушев/ЕИ

Г°СаСуВане министъра на външните работи на Турция Ихсан Чаглаянгил във Варна. /Радослав Парушев/ЕИ
акто кадър 3. 12 - Посещение на “Манастирска:

изба”.



алб. 101
/

Т У Р Ц И Я
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев" № 2 

Тел. 7 -64-9), 7-30-07

07/1502-8,9 - Посещение на съпругата на турския 
министър на външните работи г-жа Чаглаянгил в дет
ска градина № 167, София. /Тодор Симеонов/ЕИ

67/1508-2 - Посещение на г-жа 
Чаглаянгил в столичните мага
зини. /Тодор Симеонов/ЕИ

67/1508-7,8,9 - Посещение на 
г-жа Чаглаянгил в столичните

съпругата на турския министър на външните работи 
магазини. /Тодор Симеонов/ЕИ

г-жа Чаглаянгил в°изложбатаанаЪчяппаТа Н& министъРа на външните работи на Турциял в изложбата на народните художници, София. /Тодор СиНеонов/ЕИ

>7 Щ *
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67/1509-7,9,11 - Посещение на съпругата на турския министър на външните работи 
г̂ -жа Чаглаянгил в изложбата на народните художници, София. /Тодор Симеонов/ЕИ

67/1519-1,5,7 - Съпругата на министър на :
на посещение в магазина на СБХ. /Илия Зиновиев/ЕИ работи Гтжа Чаглаянгил

67/1519_2_както ка д Ър 2.
Чаглаянгил^! м и с т ъ р  на външните работи Их<
к о а й Г Ж р “  Й ^ / еЙ " • ,аЛУРГИЧ“ М  КР»“'



Л М' г

алб . 101 ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

т у  р  ц ия ул. „Игнатиев*' № 2 
Тел. 7 -61 -9 1 , 7-30-07

1 14 ________________
14-Демонстрацяя на цариградските ра
ботници, които искат право да стач
куват.

62/2219-28-Гддн с т векот о оръдие на 
труда на бедния селянин е ралото..
т ?

18-Трима селяни, дошли в Истанбул, 
да търсят средство за съществувание.

63/3464-1—Турският цин.председ. Исиет 
Иноню говори пред журналисти. /24/36 \С1/

63/3464-2
Турският мин.председ. Исиет 
Иноню по време на един парад 
на турската армия /Х.бЗг./. 
/24/36 ММ/



/ */ /7 * •
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1*/
*

53/3546-17-Крайбрежна улица в 
Истанбул. /К&/
»

67/1503-1 - Гостуване на м-ра 
на външните работи на Турция 
Ихсан С.Чаглаянгил във Барна.

/Радослав Парушев/ЕИ

67/1503-2,5,6 - Постзетттяне на министъра на външните работи на Турция на летището 
във Варна, //адослав Парушев/ЕИ

з

67/1503-8,10 - Гостуване на министъра на външните работи н* 
Турция Ихсан Чаглаянгил във Варна. Посещение в Окръжния 
народен съвет. /Радослав Парушев/ЕИ
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Ч; С
Из Т У Р Ц И й

0  „БЪЛГОРСКД ФОТОГРАФИЯ*
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. «Игнатиев* М 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

репр* Й. Гинчев

11 - Изглед от търговския квартал в Истанбул

12 - Също като N2 11

61/1163-7
I

Външен вид на Общинския театър в 
Истанбул,



61/1163

8-Площад "Каракьой" в Истанбул

алб. 101

ИЗ ТУРЦИЯ

9-Джашята Султан Ахмед Каси, 
известна в миналото като Синя
та джамия, построена в началото 
на XVII век.

61/1163

V*»
10-Бул. "Йешилкьой" , кокто води за 11- Пейзаж от евпорейския бряг на 
аерогарата на Истанбул. Б дъното: Мраморно море.
част от историческа византийска 
крепостна стена.

ММ

✓

I


