Фонд 109, а.е.42, оп.1 Образуването на циганското културно –просветно
дружество в Горна Джумая – 1949 година.
Целият фонд има само 7 листа;
Л. 1 Писмо до Горна Джумая – Околийски ОФ комитет, вх. №398 от 23.04.1948
г. Изпратено с изходящ № 329 на 19.04.1948 г.Обща циганска културна
организация – София. Бул. “Ал. Стамболийски”191;
Изходящ печат с номер и дата на Общо културно провсветната организация на
циганското малцинство, върху който с ръкопис е написано: “Динчо Запрянов. За
изпълнение”
Печат на Околийския ОФ комитет на Горна Джумая
“ Известяваме ви, господин Управителю, че в изпълнение на окръжно - № 3118
от м. Юли 1947г. на националния съвет на ОФ и чл.71 и 72 от Конституцията “...На
оргонизацията на циганското малциство се предписва да образува културно
просветни дружества във всички села и градове в страната, където има най-малко
10 цигански семейства.
В много населени места са образувани вече такива културно-просветни
дружества, които работят за културното и просветно издигане на малцинството ни.
От НС ни се предписа да се образува и Околийски комитет на циганското
малцинство в града на който ще бъде задачата да образува в селата и града
културно-просветни дружества на циганското малцинство.
Така образувания Околийски комитет на цаганското малцинство в града Ви ,
веднага да изпрати протокола от съставянето си в два екземпляра. В организацита
ни , намираща се в София, бул. “Александър Стамболийски” 191, за да бъде
одобрен, след което ще му се дадат допълнителни нареждания по образуването на
дружества в тия села, където досега не са образувани.
В Околийския комитет трябва да влязат най-дейните и изпитани наши
сънародници и отечественофронтовци, които работят денонощно за издигането на
малцинството ни на необходимата висота.
Ръководството на Околийския комитет се състои от : председател,
подпредседател, касиер, секретар и двама съветници.
Дружуствата, които този комитет ще формира са с ръководство от председател,
подпредседател, касиер, секретар, председател на контролната комисия и двама
членове.
Всички преписки и искания дружествата си няма да водят направо с
организацията, а писмата си и исканията си ще отправят само до комитета.
Комитетите ще бъдат връзка между организацията и дружествата в селата и града.
Комитетът на циганското малцинство трябва да направи постъпки членовете от
ръководствата на културно-просветните дружества на циганското малцинство в
селата и града да бъдат застъпени в народните съвети на общините, бойците против
фашизма, единната ОФ организация, спортта и пр.
Членските вноски на всеки член на дадено дружество засега са по 20 лв.
Месечно или 240лв. Годишно. От тази сума дружеството задържа 50% за лични
разходи по украсяване на канцеларията, купуване маса, столове и пр., а останалата
сума от 50% изпраща на Околийския комитет. Окойският комитет от своя страна
•
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задържа за разходи в своята канцелария по 15%, като останалата сума от 35%
изпраща чрез БНародна банка до касиера на циганската културно – просветна
организация в България със седалище София, бул. “Ал. Стамболийски” 191
На околийските комитети ще се изпрати с удобрението на протоколите им и
препис от утвърдения на устав на организацията, който ще им служи за
ръководство и изпълнение
“Надяваме се, че молбата ни ще се изпълни в непродължително време, поради
което организацията на повече от 300 000 цигани в България изказва
благодарността си”
•
подписано е от председател със запетая и секретар.
Копие, машинопис, печат на Общоциганска културна организация София. На
печата е отбелязана годината 1945;

1948 г. повече от 300 000 души в България.
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дружество в Горна Джумая – 1949 година.
Лист 2 Протокол
Днес 14.май 1948 г. се състоя събрание на циганското малцинство в Горна
Джумая, при присъствието на 150 души. Присъстваха представител на Окол.
ОФ комитет – др. Динко Захаринов и представител на Единната ОФ
организация – др. Спас Павлов от 2 квартал. Събранието имаше следния
дневен ред:
1. Доклад за решенията на циганската конференция състояла се на 2 и 3
май т.г. /1948/ в София. Докладчик Ислям Османов.
2. Избиране окол. Комитет на културно-просветната организация на
циганското малцинство.
3. Избра се бюро в следния състав – председател – Осман расимов,
секретар – Ахмед Ахмедов и член Мустафа Кадриев /те не са другари/
Председателя даде думата на докладчика делегат на конференцията др.
Ислям Османов, който обясни в сбита форма как е протекла конференцията,
поздравленията и деловата работа. Каза задачите които стоят за разрешаване
пред циганското малциство по отношение на културно-просветната работа,
премахване неграмотността, участване най-активно в обществения културен
и стопански живот. Да се работи с нашите деца преди училищната възраст и
тия в училищата, както и сред младежта за участието й в трудовите акции. Да
масовизираме циганската организация, да работим и внедряване любов и
признателност към Съветския съюз. С упоритост и постоянство, проявявайки
максимална активност и добър контрол на поставените задачи да работим за
всестранното издигане на циганското малцинство в нашия град.
След доклада се зададоха следните въпроси:
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1. Колко лева чл. Внос ще се плаща?
2. Ще има ли платени в ръководството?
3. Ще има ли представители на народния съвет.
Др. Ислям отговори на въпросите задоволително.
Премина се към изказвания в които се подчерттаваше важността от
изграждане на циганска културно-просветна организация на циганското
малцинство в околията.
Изказа се председателя на Окол. Комитет на ОФ, напомняйки
важонстта от избора на окол. Комитет на циганското малцинство предвид
големите задачи, които стоят по отношение битовото и културно
подобрение на циганите, както и участието им обществения културен и
стопански живот.
Председателят направи предложение за ръководство и контролна
комисия на следните другари:
1. Дарин Кязимов – председател
2. Исмаил Елмазов – подпредседател
3. Васко Расиов – секретар – касиер
4. Хасан Мустафов – трудови акции
5. Мина Фетова – жен отдел
6. ИслямОсманов – култ. Просветник
7. Мехмед Мехмедов – стопански отдел
Контролна комисия:
1. Мустафа Кадриев – председател
2. Осман Расимов – член
3. Фета Мехмедов – член
Протоколът завършва имената с водещите събранието, но без техния
собственоръчен подпис:
Осман Расимов – председател
Мехмед Ахмедов – секретар
Мустафа Кадриев – член
Следва следният машинописен текст: ”Изпълнителното бюро при окол.
ОФ комитет одобрява избраното в настоящия протокол ръководство.
Следват подписите на Т. Тасев – председател; Ф. Бучински – секретар; зав.
Общ. Културно масови организации – Д. Захаринов
Документът е машинопис, копие
Фонд 109, а.е.42, оп.1 Образуването на циганското културно –просветно
дружество в Горна Джумая – 1949 година.
Л. 3 Списък на ударници / вероятно става въпрос за същата година – 1948/ в
отговор на писмо №329 от 14.04.1948, където се иска справка за ударници
На л. 3 има ръкописен списък на ударници в предприятието:
1. Махмут Османов Сюлейманов
2. Муто Жерасиев Шайнов
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3. Давут Османов Сюлюманов
Жени
1. Назмие Дахмудова Османова
2. Дуда Денова Рамаданова
3. Алиде Демирова шерифова
4. Мина Фетова мехмедова
5. Кадире Димитрова Алиева
Имената са написани ръкописно. Няма подпис, печат и други обяснения.
Не е ясно и за кое предприятие става дума.
Фонд 109, а.е.42, оп.1 Образуването на циганското културно –просветно
дружество в Горна Джумая – 1949 година.
Вероятно става въпрос за 1948 в отговор на писмо №329 от 14.04.1948
Л. 4 Бригадири за околийската бригада от циганското малцинство:
Следват имената на 16 човека с техните занаяти
1. Мердон Ахмедов – ваксаджия
2. Тома Алиев – обущар
3. Нази Даринов – швач
4. Мето Арифов – шивач
5. Веско Фетов – обущар
6. Осман Яшаров – кошничарство
7. Муса Сулеманов – ваксаджия
8. Таиб Ахмедов – хамалин
9. Кемал Ахмедов – свободен
10. Коло Османов – ковач
11. Назми Османов – свободен
12. Али Салиев – кошничарство
13. Рамадан Лятиров – кошничарство
14. Кязим Садулов – обущар
15. Сюлейман Османов – джамбазин
16. Шукри Османов – ваксаджия
Списъкът е на ръка. Няма подпис и печат.
Фонд 109, а.е.42, оп.1 Образуването на циганското културно –просветно
дружество в Горна Джумая – 1949 година.
Л. 5 / да се сканира/
От Общо културно просвет. Организация на Циганското малцинство,
№501, тел. 5-20-67 от 14.05.1948 / с печат, изведено/
До Околийския ОФ комитет, вх. №495 от 19.05.48 /Вх. № - написан на ръка,
но върху него има печат/
“Към № 329 от 19.04.1948
Молим нареждане да ни се съобщи в организацията, направено ли е
вече събрание на циг. малцинство в града Ви, образува ли се вече
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околийски комитет за културното и просветно издигане на циг.
Малцинство он околията и кога ще ни изпратите от тях протокола в 2
екземпляра за одобрение от организацията. Протоколът им заверете Вие,
че ръководството на този околийски комитет на циг. Малцинство е
законно избран, че лицата са честни и почтенни и че са добри
отечественофронтовци.
Освен това, молим с отговора ни да ни се съобщи веднага след проверка
в селата от околията и града, колко циганчета имаме в първоначалните
училища, прогимназиите, гимназиите и колко студенти в кои факултети.
Освен това, молим да ни се съобщи също и следното:
а/ има ли цигани ударници по предприятия от околията;
б/ проявили ли са се ударници – бригадири от околията наши
сънародници;
в/колко наши сънародници има земелски стопани;
г/колко занаятчии има наши цигани в околията и какви занаяти
упражняват;
д/ колко работници има цигани по предприятия.
Горните сведения, молим да ни се изпратят най-късно до 22,т.м., защото
до тази дата трябва да ги представим в Министерския съвет.
Следват: секретар и председател със саморъчни подписи
Писмото е копие, машинописно
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Л. 5 / да се сканира/
От Общо културно просвет. Организация на Циганското малцинство,
№487, тел. 5-20-67 от 11.05.1948 / с печат, изведено/
До Околийския ОФ комитет, вх. №495 от 19.05.48, София
/Вх. № 426 от 19.05.48г. от Градския ОФ комитет на Г. Джумая - написан
на ръка, но върху него няма печат/
“По решенията взети от постоянното присъствие при културнопросветната организация на циганското малциство в България на която
отговорника по трудовата дейност е РАМАДАН ТОТЕВ ДЕМОР, молим да
ни бъдат изпратени следните сведения:
1. Колко младежи-цигани наброява 1-ва смяна;
2. Колко младежи – цигани се предвижда за 2ра смяна?
3. Бригадирското движение трябва да обхване цялата околия, както и
най-малкото селце, където има жители – цигани;
Набирането за бригадири за 3та смяна, която ще тръгне през м.
Август,т.г. ще бъде и народният представител ШАКИР МАХМУДОВ
ПАШОВ. Отделен обект за бригадирите цигани от 3та смяна.
За 3та смяна ще дадем допълнителни сведения.
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Обещанието пред др. Добри Тарпешев за набирането на 10 000младежка
бригада трябва да се изпълни.
Очакваме отговор в непродължтелно време, за което изказваме
предварително благодарността си.
Отговорник: /подпис Р. Тотев/
Печат на организацията
Копие, печат
Фонд 109, а.е.42, оп.1 Образуването на циганското културно –просветно
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Л. 7 / да се сканира/
От Общо културно просвет. Организация на Циганското малцинство,
№302, тел. 5-20-67 от 12. 04. 1948 / с печат, изведено/
До Околийския ОФ комитет, вх. №351 от 14.04.48, София
/ от Околийския ОФ комитет на Г. Джумая
Моля наредете веднага да се влезе във връзка с ръководството на
циганското малцинство в града Ви, като в заседание циганското
малцинство като в заседание циганското малцинство избере и изпрати на
свои разноски представител, който да вземе участие в първомайските
тържества в София.
Представителят на циганското малцинство от града ви да си вземе
храна за път, а така също и за престояване два дни в София. Той на 1. май
ще вземе участие в манифестацията, а на 2. май същият ще участва в
циганската конференция. Значи определеното лице трябва да си вземе
храна най-малко за два дни път и два дни в София.
Представителят трябва да бъде в София на 30. април т.г. след пладне и
се представи в циганската организация, находяща се на бул. Ал.
Стамболов” 191.
Представител: / подпис Османов/
Секретар: подпис
Печат на Обща циганска културна организация,
Копие, машинопис.
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