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 16. с.61 От ОК на Оф № 405 от 25.06.1963 с Писмо до Председателя 
на Об. Кна ОФ пише: “Съгластно решението на НС на ОФ от 24.10. 
1962, бюрото на ОК на ОФ запланува през м. август да изслуша 
информация за работата на ОФ сред циганското население. Тъй  като 
ОК няма никкакви данни за циганското население , то е необходимо  
комитета ви в срок до 25 юли да събере и прати в ОК следните данни, 
но поотделно за всяко селище от Общината ви: 

1. Брой на циганкото население – мъже – жени 
2. Брой на избирателите – мъже – жени 
3. Брой членове на ОФ – мъже – жени 
4. Брой организации само с цигани, колко цигани има в други 

организации; 
5. Колко от тях са участвали в учебната година на ОФ – мъже-жени, 

какви звена се изграждат и колко курса са по битова култура се 
провеждат; с колко жени; 

6. Колко от тях са читатели в библиотеката; 
7. Участие в самодейността – изградени самодейни колективи само от 

цигани – какви, колко участват в смесени колективи, какви по-важни 
прояви имат; 

8. Разяснени ли са сред циганите 258 –то постановление на МС от 
17.12. 1958 “За уреждане въпросите на циганското население” и 
Указа на Президиума на НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 1962/”За 
засилване борбата против лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово устроени цигани 
 По какви причини и колко души 
 Трудовоустроените в отделни звена ли са или в смесени? 
 В какви сектори работят?/селско стопанство, мини, горски 
обекти/ 

В/Води ли се акция за разместване сред другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са всички деца в училище? 
Колко се учат в интернати? Има ли организирани занимални? 

9. Има ли неограмотени и по-какви причини? 
10. Има ли проявили се в обществено- полезния труд, ударници , 

орденоносци Да се посочат имена; 



11. Примери за подобряване на материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови жилища, спестявания, 
уреждане на жилището, закупени мотори, коли/ 

12. Има ли цигани завършили висше и средно образование – какви 
учебни заведения и средни училища?Колко следват сега? 

13. дейност на общинската комисия за работа сред жените 
14. Има ли случаи на противоопществени прояви? В какво се изразяват? 
15. Има ли случаи на турчеене и в какво се изразяват? 
16. Об. К занимавал ли се е с въпроса за постановлението и Указа, какви 

мерки и какви резултати? 
 
С. Селище 

 Л.62 До ОК на ОФ, на № 405/25.06.1963 “на писмото под горния номер 
съобщаваме следното: всичко в 9-те села в района на общината имаме едно 
циганско семейство, което се занимава с ковачество. Същото се състои от 4 
члена. Бащота и майката са неграмотни и членуват в ОФ. Едно от децата им 
следва минен техникум. Об. К на ОФ, с. Селище, Председател Ф. Давидов 

Следва  статистика за целия регион 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
Населено място Банско, писмо №44 

от 29.07.63, л.84 
С Баня, Писмо №18 от 
25.07.1963. л.85 

  

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

268 – мъже и жени “донасяме ви че 
в района на 
общината ни има 
циганско 
население повече 
в с. Баня и по-
малко – само 5-6 
семейства в 
Долно Драглище 
и 2-3 семейства в 
Елешница. 
Държим да Ви 
съобщим, че ние 
ги наричаме 
цигани обоче по 
паспорт същите 
са българи и 
носят чисто 
български имена. 
Цигани чергари, 
катунари, 
каракачани и др. 

  



В района 
нямаме”. 
Мъже – 154 
Жени- 132 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

199 Мъже – 83 
Жени - 86 

  

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

128 195 човека??????   

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

3 смесени организации 1 организация 
само от цигани и 
56 члена в други 
организации 

  

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

Няма такиваа 5 читателски 
групи12-20 
слушатели 

  

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

13 човека 28 човека 
Има изграден 
тамбурашки 
оркестър 
участвал в 
различни 
прегледи 

  

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

Разяснено е на една част 
в града 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не  
Работят като 
тютюнопроизводителки, 
в дървопреработващи 
предприятия, кравари в 
ТКЗС и др. 
 
 
 
 
 

Разглеждано е 
постановлението, 
но всички водят 
уседнал живот. 
Работят в ТКЗС, 
БДЖ, строежите 
и пастирлък. 

  



В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

 
Води се. В селата са 
разместени. 
 
 
 
Прибрани са 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Има, макар и малка част Нямаме 
неграмотни 
цигани 

  

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

няма Няма такива   

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

Има построени нови 
жилища на по два 
етажа. Имат и 
спестявания. 

Строят се нови 
жилища. 
Повечето от тях 
ползват 
пружинени 
легла. Имат 
радиоточки и 
радиоапарати 
“мелодия”, 
“Орфей” и др. 
Имат гардероби, 
бюфети и маси за 
храна. 

  

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

Няма такива Няма такива   

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Няма такава Работата на 
комитета е добра 
тъй като те 
изпълняват 
всички решения. 
Имаме екскурзия 
до София с две 
групи циганки 

  

Има ли случаи на противообществени няма Нямаме такива   



прояви? В какво се изразяват? 
 
Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

няма няма   

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

Раздавани са парцили за 
строеж 

Не се е наложило 
да се занимаваме 

  

 
 
 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място Белица , л. 87 Якоруда, писмо 89, от 

16.07.63, л.89 
 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

“ Две трети от 
населението ни е 
българомохамеданско, 
около една трета 
българско, но има и 
една група от 261 
цигани, от които 125 
мъже и 136 жени. 
Почти всички цигани 
са съсреодоточени в с. 
Белица и живеят в 
отделна махала” 

221 човека 
121 –мъже 
100 - жени 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

112 са избиратели 82 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

45 човека – 40% от 
всичките “През 
последните години са 
полагани не малко 
грижи за обхващането 
им, но въпреки това 
резултатите са 
незадоволителни. 
Главната причина за 
това се крие в ниското 
съзнание на това 

43 човека 
21-мъже 
22-жени 



население, голяма 
част от което 
решително отказва да 
членува, да участва в 
събрания и кръжоци  
и да плаща членския 
си внос” 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

Всички са обединени 
в една организация – 
“Четвърта низова 
организация”. Няма 
членове на други 
организации. 

Няма организации 
само от цигани 
Те преобладават в 
9та низова 
организация и 
части от 16. 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

38 слушатели – през 
61/62 
25 слуиатели – през 
62/63 
В махалата няма клуб 
или друго подходящо 
помещение за 
събрания; 
Не са провеждани 
курсове за битова 
култура 

В учебната година 
на ОФ – 5-6 жени 
Не са провеждани 
курсове по битова 
култура 

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

Ученици и 
комсомолци 
В самодейните 
колективи не участват 
цигани 

30 читатели от 
циганското 
малцинство. 
Само един човек - 
кавалджия 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

Разясняват се. В 
последните години 
особено внимание се 
обръща за 
настаняването им на 
работа в 
материалното 
производство. 
В ТКЗС работи едно 
звено съставено 
изключително от 
жени циганки.28 жени 
са поели и отглеждат 
тютюн на семеен 

Разяснени са. 
Дадени са парцели 
почти на всички 
семейства и в 
момента живеят в 
нови жилища – 12 
семейства.  
От общо 42ма 
работоспособни в 
производството 
участват 37 от 
които много са 
жени.. Предимно 
работят в ДИП “Ат. 



 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

акорд.При 
договарянето сами 
потърсиха комисиите 
и подписаха 
договорите. 
В ДИП “Владимир 
поптомов” работят -28 
човека. Там като 
ударници са 
обявявани – Иван 
матев, Елин Галев и 
др. 
Останалата част от 
мъжете работят в 
Горското стопанство, 
ТКЗС и ТПК. Лентяи, 
хора живеещи 
паразитен живот 
нямаме. 
Все още цялото 
циганско малцинство 
живее на едно място и 
не желаят да отиват в 
други райони на 
селището. 
Единствената 
причина, която 
изтъкват те е, че не са 
в състояние да 
закупуват големи и 
скъпи парцели.  
Всички деца са 
прибрани в училище. 
В училището е открит 
полуинтернат в който 
са обхванати всички 
ученици. 

Янчев”, в ДГС и 
ТКЗС , отделни 
лица са на работа в 
мините и други 
предприятия. 
 
Не е размествано 
сред другото 
население поради 
липса на парцелни 
места в района. 
Пжочти всички 
деца са прибрани в 
училище. Има 
учиници 
отсъстващи 
безпричинно. Няма 
специални 
занимални. 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

 Неграмотни са по-
възрастните – след 
45 години и то 
предимно жени. 
По-младите са 
всички грамотни. 

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 

 Има добри 
производственици 
– Джемал Ангушов 



 Лятифов,- 
дългогодишен 
работник в ДИП 
“Ат.х. Янчев”, 
Мехмед Дедов – 
ковач в ТКЗС и др. 

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

10 семейства са си 
построили нови 
масивни удобни 
жилища. 

Закупен мотор от 
цигани има – 1. 
Има обаче 
акордеони, към 
каквито имат 
наклонност. Почти 
всички семейства 
имат пружинени 
легла, бюфети, 
радиоапарати, или 
високоговорители. 
Правят изключение 
много малко 
семейства. 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

Няма 
С изключение на 
Емине Дедова – 
акушерка в Бабяк. 

Само една циганка-
жена е завършила 
акушерство 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Дейностт а на 
женкомисията е 
незадоволителна. 

Освен че е 
включила известен 
брой жени в 
просветно звено 
друга особена 
работа не е развила.

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

 “Общо взето почти 
всички годни за 
работа мъже 
работят на 
стопанският фронт 
в следствие на 
което са добре с 
обзавеждането и 
живеят по-добре.  В 
района няма 
скитащи семейства 
катунари. Такива 
имаше преди 
години обаче сега 
членовете им 



работят на 
постоянни работни 
места в Якоруда и 
другаде. Голям дял 
в това отношение 
има Георги 
Врагазов – 
председател на 
низова 
организация, който 
се грижи за 
настаняването им 
на работа и се 
ползва сред тях с 
голям авторитет. 
 
Нямат никакви 
противообществени 
прояви 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

 Тези с 
мохамеданската 
вяра се турчеят 

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

  

 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
Населено място Симитли –л.63 и 64 

М. Деничин – 
председател на Об. К 
на ОФ 

 Благоевград .- 24. 
07.1963, л. 65 
Председател – З. 
Христов 

 

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

406 души 
мъже – 226 
жени – 180 Те са 
предимно в 
Симитли и само 16 
души в Железница 

1036 
мъже – 554 
жени - 482 

  

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

Общо 165, 
Мъже – 90 
Жени - 75 

520   



Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

Общо – 122 
Жени -51 
Мъже- 71 

200 
мъже – 120 
жени - 80 

  

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

Има една 
организация само 
от цигани /архив за 
Симитли/ 

 3 организации с 
цигани членове 
В други 
организации 
цигани не членуват 
/архив за тях 

  

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

24 души – 
включени в 
лектория 
4 души в кръжоци 

Кръжок по битова 
култура – 1 с 20 
жени 

  

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

6 души 
Изграден е един 
естраден състав 
към читалището от 
20 младежи – 
цегани; 
На общинския 
преглед се класира 
на първо място.Има 
добри изпълнители 
на музикални 
инструменти. 
Други 4 души 
участват в смесен 
танцов състав. 
 

Около 30 души 
Към Образцово 
читалище “НV 
Вапцаров” има 
изграден ансанбъл 
с 50 самодейци 
цигани 

  

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 

Правителствените 
и партийни 
постановления 
отнасящи се до 
циганите, са добре 
разяснени и 
резултатите са 
добри.; 
Само 6-10 души се 
отклоняват все още 
от постоянен 
обществено 
полезен труд, но те 
са остро атакувани 
и от самите цигани; 
В горското 

Разяснени са пред 
циганското 
население. 
Нетрудовоустроени 
цигани – 50-60 
души, които не 
желаят да се 
включат в 
обществения 
сектор; 
Другите работят в 
тютюневата 
промишленост, 
текстилен 
комбинат, превоз – 
пренос и др. 

  



са или в смесени? 
 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

стопанство в 
Симитли работят 
31 – мъже и 26 – 
жени. 
В ДИП “Места” – 
16 –мъже и 14-
жени; 
В ж.п. гарата – 14 
мъже. 
В мина “пирин –с. 
Брежане – 9 мъже; 
В ТКЗС – 26 жени. 
Работят в смесени 
групи и звена и 
измежду тях има 
много добри 
производственици 
– Ахмед 
Мечов,Абдурман 
Ризванов, чима 
Демирова, Фата 
Калова, Сабрие 
Адемова, Юсеин 
мечов,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акция за 
разместване с 
другото население 
се води и има 
резултати; 
 
Всички деца са 
прибрани в 
училище и има 
изградени 
занимални. 

9. Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Има няколко деши 
неграмотни главно 
възрастни хора. 
Всички деца бяха 
прибрани в 
училище, като през 
годината нередовни 
бяха 3 деца. 

Много малък 
процент предимно 
възрастни хора 

  

10. Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

 ИСмайл Едипов – 
ударник от 
текстилния 
комбинат в 
Благоевград 

  

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

Бързо и значително 
се подобряват 
материално- 
битовите условия 
на циганите. Сега в 
Симитли се 
раздават парцели 
на циганите , които 
са много 

   



притеснени или 
нямат къщи; 
В досегашният 
цигански квартал 
са построени 15 
нови хубави къщи 
и почти всички 
стари са 
ремонтирани; 
Много добре 
обзаведени – със 
спални, 
радиоапарати и и 
др. Покъщнина са  
над 15 семейства. 
Закупени са 7 
мотоциклета. 
Много добре се 
обличат особено 
младежите и с 
нищо ни се вече 
различават от 
останалото 
население. 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

Предстои през 
следващата година 
да завършат 2ма 
младежи средно 
образование. 
Други завършили 
средно – няма. 

Има завършили 
средно-предимно 
педагогическо. 

  

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Все още е 
недостатъчна 

Комисията работи 
незадоволително. 

  

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Отделни 
противообществени 
прояви все още има 
сред циганите, като 
дребни кражби, 
напивания, 
побоища и др., но 
това се извършва от 
отделни единици, а 
болшинството 
хора, честно се 
трудят и прилично 

Има случаи – 
предично побоища 
и кражби 

  



държат. 
Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

Особенно ярко 
изразено турчеене 
не се чуства, освен 
някои традиции 
окол религиозните 
празници и 
обрязването. 
Напоследък и в тая 
насока влиянието 
на младите се 
чуства и все повече 
устройваните 
тържества се 
съчетават с другите 
в селото – 1 май, 
9ти септември идр. 
Сключват се 
бракове. 

   

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

До сега Об.К на ОФ 
е отделял 
значително 
внимание на 
работата сред 
циганите и това 
предимно се е 
изразявало в 
подпомагане и 
насочване работата 
на низовата им 
организация, срещи 
– събрания само с 
циганите; 
Предсои в близко 
бъдеще да изслуша 
оценка и приеме по 
широки 
мероприятия. 

   

 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място С. Дъбница, л.72 С Сатовча, Писмо № 

62 от 28.07.1963, 
председател –А. 

  



Шекиров, л.73 
 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

Общо – 154 
Мъже-43 
Жени-33 

В общината има 
15 села, от които 
в 10 живеят 
общо 70 броя 
домакинства 
Общ брой - 403 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

75 227 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

65 117 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

 Няма 
самостоятелни 
низови цигански 
организации 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

38 48 човека 
25 – мъже 
23 - жени 

Колко от тях са читатели в библиотеката;
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви имат; 
 

7 читатели 
5 – участвали в 
самодейни 
колективи 

Няма “Читатели 
от цигането няма 
да се водят по 
картоните на 
библиотеката” 
Към 
самодейните 
колективи на 
читалището 
участват 2 
девойки 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини и 
колко души 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не са 
разглеждани. 
Всички цигани 
живеещи в 
района на 
общината са 
включени в 
обществено 
полезен труд и  
няма някой от 
тях да 
безделничи. 
Работят в ТКЗС, 
Горско 



 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Няма 
неприбрани 
деца 

стопанство  и на 
други 
обществени 
обекти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Децата 
циганчета са 
прибрани в 
училищата 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

 От възрастните 
все още има 
немалко 
неграмотни 

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

  

Примери за подобряване на материално-
битовите условия на циганското 
население /построени нови жилища, 
спестявания, уреждане на жилището, 
закупени мотори, коли/ 
 

  

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

1- завършил 
средно 
образование и 
се намира в 
Пловдив 

Засега няма, но 
сега учат в 
средни учирища 
– 4 деца. 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

 Няма конкретна 
работа 

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

 Об. К на ОФ 
също не се е 
занимавал с 
въпроса за 
циганското 



население, 
горните 
постановления и 
Указа на НС. Не 
е разяснявана 
пред циганите и 
така също и 
решението на 
ОК на ОФ и 
ОНС. 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

  

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

  

 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място С. Падеж, писмо №32 

от 15.07.1963, л.66, 
председател – Ст. 
Равночки, секретар – 
Ел Хаджийска 

Гоце Делчев, Писмо 
№104 от 26.07.1963; 

  

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

Общо -14 души 
Мъже – 9 
Жени- 5 

Общо – 974 
Мъже 497 
Жени- 477 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

9 души 
мъже-5 
жени-4 

600 
мъже -363 
жени- 217 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

7 души 
мъже-4 
жени-3 

175 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

Няма цигански 
организации 
2ма членуват в 
ДКМС 

1 организация –само 
от цигани 
да се потърси архив 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 

5 човека; 
други форми не са 
провеждани 

39 – участвали в 
изучаване материалите 
на 8мия конгрес на 
БКП; 



 с жените –няма 
проведени курсове за 
битова култура 

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

4 човека 
няма самодейни 
колективи от 
цигани 
3ма участват към 
читалището – 
акордеонист, 
китарист и 
изпълнител на 
песни 

60 – цигани читатели 
в самодейният 
колектив – няма 
участници от тях 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

Не е разяснявано, 
защото няма 
нужда. От същите 
не води нито един 
паразитен живот, а 
всички упражняват 
общественополезен 
труд. 
Нетрудоустроени 
цигани няма: 
Всички работят в 
ТКЗС 
Жените и една част 
от мъжете работят 
в селското 
стопанство на 
ТКЗС, а трима от 
мъжете са брадво-
ковачи към ТКЗС 

Разяснени са всички 
документи.Резултатите 
от тях са добри. Почти 
всички отклонени от 
обществено полезен 
труд са насанени на 
подходяща работа. 
 
Нетрудоустроени 
цигани няма; 
Циганите работят 
основно в ДП 
“Тютюнева 
промишленост” и 
“Промкомбината”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 деца – са прибрани 
в училище; 
6 – не са прибрани 



Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Всички цигани са 
грамотни с 
изключение на 2 
циганки и 1 
циганин, които са 
над 50 години. 

Има неграмотни сред 
най-възрастните. 

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

Проявили се в 
обществено-
полезен труд няма. 

9 работнички от 
тютюнева 
промишленост са 
постоянни ударнички 
Ковачът Асен 
Юсеинов Байрямов от 
Машинно тракторната 
станция в Г. делчев е 
постоянен ударник; 
Ковачът от МТС –
с.Дъбница Юсеин 
Османов е “най-добър 
в професията” 

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

Всички цигани 
живеят в собствени 
жилища, от които 
само едно 
семейство не е така 
добре обзаведено. 
Остоналите не се 
различават от 
местното 
население. Един от 
циганите има 
закупен мотор. 

По голяма част имат 
добре уредени и нови 
къщи. Строят се 
постоянно нови 
къщи.Значителна част 
от маладежите имат 
собствени мотори. 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

Няма завършили 
средно и висше 
образование 

3ма души имат средно 
образование и желаят 
да продължат във ВУЗ. 
Това са – Ружди 
байрямов Юсеинов, 
Затие Абдулова 
маджирова и Надър 
Маджуров 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Об. Комисия за 
работа сред жените 
не се е наложило 
да подработва 
специални 
мероприятия за 
работа сред 

 



циганките, тъй 
като това не се е 
наложило. 

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Няма такива 
случаи 

 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

Особенни 
признаци на 
турчеене не се 
забелязват, обаче 
същите не ядат 
свинско, а 
байрамите не се 
зачитат. 

Част от циганското 
население има прояви 
на турчеене 
изразяващо се в 
открито и настойчиво 
искане за 
възстановяване на 
джамията. 

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

Не се е наложило, 
тъй като това не е 
било нужно. 

Въпросът за работата 
сред циганското 
население е разгледан 
от бюрото на ГК в 
началото на миналата 
година / Да се провери 
архива 

 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Мелник, писмо 43/27.07.1963 , Председател А. Ангов че в района на Мелник няма 
циганско население 
 
Петрово, писмо 22, от 27. 07.1963..К.Пълев................... 
Населено място Склаве, л.98, Георги 

Иванов Теменугов - 
председател 

   

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

Склаве – м. 45, ж.38 
Джигурово – м. 120, 
ж. 122 
Дамяница – м.23, 
ж.27 
Левуново – м. 5, ж.6 

 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

Склаве –  м. 20, ж.21 
Джигурово - м.65, ж. 
56 
Дамяница – ж.16, 
м.19 
Левуново – м.4, ж.3 

 



Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

Склаве – м. 18, ж.17 
Джигурово – м.38, 
ж.36 
Дамяница – м.12, ж.-
15 
Левуново – м. 4, ж.5 

 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

Няма отделни 
организации 

 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

25 човека в учебната 
година 

 

Колко от тях са читатели в библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви имат; 
 

43 читатели – 
получили 56 книги 
няма самостоятелни 
състави 

 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на НС 
/в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 1962/”За 
засилване борбата против лицата, 
отклоняващи се от обществено-полезен 
труд и водещи противообществен, 
паразитен начин на живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини и 
колко души 

 Трудовоустроените в 
отделни звена ли са 
или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в училище? 

“Разясни се .... и 
много от тях на тези 
събрания изявиха 
желание да се 
ползвата от облагите 
които предвижда това 
постановление, но 
тъй като то  се отнася 
за онези цигански 
малцинства, които 
живеят катунарски 
живот, дакото те не са 
такива и си живеят 
заседнал живот и 
работят в ТКЗСто и 
паради това не 
можаха да се ползват 
от него. Такова бе 
тълкуването а това 
Постановление от 
ОбНС. 
 
Нетрудоустроени 
цигани сред тях няма. 
Всички са включени 
на работа в ТКЗС в 

 



Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

отделни звена, а в 
Склаве и в отделна 
бригада. 
 
“Акция за 
разместване на това 
население не се е 
водило, не се води и 
сега. Възможност за 
това поне засега 
почти няма, затова, че 
те са с по-ниска обща 
и хигиенна култура и 
се отбягват от 
останалото 
население” 
децата им учат в 
началното и 
основното училище.. 
Във всяко село има 
по 3-4 деца, които не 
желаят дапосещават 
училище и да учат. 
Интернати и 
занимални няма, но 
от 2 години се прави 
по няколко месеца 
полуинтернат за по-
слабите ученици. Но 
и тях много не ги 
посещават. 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

  

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

  

Примери за подобряване на материално-
битовите условия на циганското 
население /построени нови жилища, 
спестявания, уреждане на жилището, 
закупени мотори, коли/ 
 

  

Има ли цигани завършили висше и средно 
образование – какви учебни заведения и 

  



средни училища?Колко следват сега? 
 
Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

  

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

  

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

  

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

  

 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място  Огняново, Об.К на ОФ 

№24 от 26.07.1963, 
председател Н. 
Алексов, л69-70 

С. Гърмен, Писмо 
90, 24.07, 1963 
Л71 

  

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

Общо -33 
Жени17 
Мъже-16 

- 10 
семейства 
с 65 члена 

- мъже – 38 
- жени-27  

По професия 
кошничари, 
преселени от 
благоевград през 
1947г. 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

18 човека 
мъже – 9 
жени -9 

25 – избиратели 
12-мъже 
13 жени 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

1- Осиково 30  
17 – мъже 
13 - жени 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

няма Обособени в една 
низова 
организация на 



ОФ. Не членуват 
в други 
организации / 
Да се види за 
архив!!!!!! 
 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

Не са участвали Поради 
скитническият им 
живот учебни 
звена не са 
формирани. 
Повечето са 
неграмотни и не 
четат литература 

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

2 младежи 
няма 
самодейност 

Не участват в 
самодейни 
колективи 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 

Разяснено е 
подробно 
 
 
Не са 
трудоустроявани. 
Не са на 
постоянна работа 
в ТКЗС, не се 
захващат, ходят 
в балкана – карат 
дърва за 
търговия, издат 
по няколко дни в 
село и работят в 
къщи... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разяснени са . 
След 
разясняването на 
правитествените 
документи всички 
през летния сезон 
работят в 
Държавно горско 
стопанство 
“Беслет” 
 
 
 
 
 
През зимният 
сезон децата са 
прибрани в 
училище, обаче 
през пролетта 
напускат целите 
семейства и 
отиват на работа 
в гората където 



какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Не се води акция 
 
 
 
Прибрани са 

водят и своите 
деца, така че се 
пречи на учебно-
възпитателната 
работа на децата 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Има неграмотни 
по причина на 
това, че същите 
скитат редовно и 
не се застояват 
на едно място. 

Неграмотни са 
поради това, че са 
кошничари и през 
зимния сезон 
продават 
кошници в Г. 
Делчев, 
благоевград, 
Банско, разлог и 
отиват чак в 
Петрич и 
Сандански. 

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

Нямо наградени Няма ударници и 
орденоносци от 
същите. 

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

Имаме 
построени 3 нови 
жилища 

През 1961 след 
като се изпратиха 
на работа в 
гората, същите 
икономисаха 
парични средства 
и си построиха 
всички жилищни 
постройки 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

няма няма 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Не може да 
развие никаква 
дейност 

Дейността е 
слаба. Същите не 
се поддават на 



превъзпитание. 
Свикнали са да 
обикалят из 
населените места 
и да продават 
кошници.  

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Няма такива 
случаи 

Има много случаи 
да извъшват 
кражби по 
зеленчуковите 
градини и 
овощните 
насаждения. Има 
чести случаи 
същите да се 
занимават с 
търговия на 
еднокопитен 
добитък, 
незаконно 
съжителство и др. 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

не Същите са турски 
цигани, но не се 
турчеят. Имаме 
случаи да 
кръщават децата 
си с български 
имена – 4 – 
Любчо, Грозда,  
Стойна и др. 

Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

 Общинската 
лекторска група 
често им изнася 
лекции за да се 
превъзпитават. От 
по-рано не 
работеха нищо, 
занимаваха се 
само с 
кошничарство. 
Но след като им 
се разясни, че с 
кошници 
семейство не се 
храни и като 
отидат да работят 



в гората на 
държавни обекти 
ще получат и 
семейни 
надбавки. 
Вдигнаха се 
целите семейства 
и две години 
наред през летния 
сезон работят в 
гората на 
държавни обекти. 
През време на 
събирането на 
дивите плодове и 
билко вземат 
активно участие в 
кампанията, но 
въпреки всичко 
това не се 
захващат на 
постоянна работа. 
Рано на есен се 
прибират, късно 
на пролет 
заминават на 
работа. Няма да 
бъде лошо, ако 
се преселят в 
Добруджа в 
някое държавно 
стопанство на 
постоянна 
работа за 
превъзпитанието 
на същите. От 
друга страна 
децата им ще 
бъдат редовни в 
училище. 
Направихме 
опит да работят 
кооперативното 
стопанство, 
обаче през 
есентта се 



отказаха да 
манипулират 
произведения от 
тях тютюн и 
заминаха към 
Сандански да 
правят 
кошници. 

 
 
Населено място С. Огражден, л.92, Г.Д. 

Стоянов - председател 
Община Цапарево, 
Писмо 13 от 
28.07.1963 

  
 
 
 

 
 
 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

225- общо 
мъже125 
жени-130 
 

Добри 
Лаки -15, 
м.7, ж.8 
Раздол – 
7; 4 и 4 
Колибите 
– 7; м. 6, 
ж-1 
Клепало – 
10, м.- 6, 
ж. -4 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

Общо – 97 
Мъже-55 
Жени-42 

Добри 
Лаки -8 , 
м.4, ж.4 
Раздол – 
4; 2 и 2 
Колибите 
– 3; м. 2, 
ж-1 
Клепало – 
7, м.- 4, ж. 
-3 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

Общо -63 
Мъже-38 
Жени-25 

Добри 
Лаки -5 
Раздол – 2 
Колибите 
– 2 
Клепало – 
5 



Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

  

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

42 души в две 
читателски групи. Не 
можаха да завършат 
предвидения материал 
поради нередовно 
посещение на 
занятията 

В 
учебната 
година 
участвали 
11 човека 

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви имат;
 

23 човека – предимно 
младежи 
5 човека към 
самодейните 
колективи и 2ма към 
читалищния хор. 
 
 

Всички 
деца са 
прибрани 
в училище

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 

Тази година не е 
разяснявано 
 
 
 
 
 
Сега учат 61 ученици 
в осн. Училище, не са 
приблани в училище – 
2 деца и 3са 
отпаднали през 
годината поради слаб 
успех. 
 
Трудоустроените са в 
различни сектори – 5 
души към транспорта 
– общи работници; 8 
души – железари в 
ТКЗС, 20 души – 
работници на пътно 
управление, а 
останалите са в 
селското стопанство- 
тютюнапроизводство. 

 



Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 
Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Неграмотните са след 
40 годишна възраст. 
Младите са 
малограмотни. От 97 
човека избиратели 55 
санеграмотни и 
малограмотни. 

Има –
поради 
старост 

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

  

Примери за подобряване на материално-
битовите условия на циганското 
население /построени нови жилища, 
спестявания, уреждане на жилището, 
закупени мотори, коли/ 
 

Жилищата им са 
скромнички, даже има 
от тях и някои 
нехигиенични. Има 
стремеж за 
обзавеждане. 
Закупени са 30 
бюфета, 40 
пружинени легла, 18 – 
радиоапарата; 
инсталирани са 12 
радио-точки. В строеж 
на нови къщи са 8 
семейства. 

 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

1 – полувисше; 
1-средно; 
2ма- професионално 

няма 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

  

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Противообществените 
прояви се изразяват 
предимно в незаконен 
/извънбрачин/ живот. 

няма 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

  

Об. К занимавал ли се е с въпроса за   



постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място “Сведение за 

циганското 
малцинство в Петрич, 
л.74 от 29.07.1963 

Община Първомай, 
15.07.1963, л78, 
Председател Ат 
Митрев 

  

Първомай – община – 138 човека, мъже – 59, жени 79; Избиратели – 51, членове на 
ОФ-36; неграмотни – 36, построени 12 нови жилища и 1 жилище в строеж. Някои 
от циганите имат спестявания в ДСК., л. 78 
В Петрово – няма цигани. 
          
 Първомай   Кавракирово       
           
 Кърналово/ 

Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

748 души 15 
5 мъже 
10 жени 

123 
54 –мъже 
69 - жени 

34 
жени-1
мъже17

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

Няма данни 4 74 20 
11 –мъж
9 жени

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

160 
жени -76 
мъже-84 

2 34 16 чове

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

Има 2 
организации на 
циганското 
малциство- 47ма 
и 47а ОФ 

 Нямат отделна 
организация 

 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 

Има изградени 2 
учебни звена с 42 

Не 
участва 

Не са  12 чове



се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

души нито 
един 
циганин 

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

6 човека 
12 – учактват в 
самодейният 
колектив; 
самостоятелен 
няма изграден 

 няма  

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

-разяснени са; 
- 80% от 
работоспособните 
са устроени на 
работа в ТКЗС, 
Строителната 
организация, 
ДАП, 
“Пиринскибор”. 
15 души не се 
задържат на 
работа и се 
занимават с 
кошничарство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Води се борба за 
разместване. Не 
им се дават 
парцели в 
махалата, а в 
други райони на 
града. 
 

 Има 
нетрудоустроени 
– само 2ма 
човека 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Има 
необхванати 
деца заради 
родителите 

 



Прибрани в 
училище са 50% 
от децата.  Искат 
специално 
училище в 
тяхната махала. 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Неграмотни – 
60% 

5 човека 34 човека са 
неграмотни 

11 жени

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

Има 3ма 
ударници в 
строителната 
организация – 
Демир 
Сюлейманов, 
Асан Исмаилов, 
Демир Джелянов, 
Куртиш 
Джелянов. 

 Само един 
човек, който е 
награден с 
екскурзия в  
стараната. 

 

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

Построени са 30 
нови къщи, имат 
закупени – 3 
мотоциклета. 

Строи се 
една 
нова 
жилищна 
сграда 

12 броя нови 
сгради 

Постро
1 къща

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

Няма с висше и 
средно 
образование 

 няма Учат 
вечерни
училищ
–
човека

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Об. К за работа с 
жените е провела 
2 седенки във 
връзка с 
изпращане на 
децата в училище 

   

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Доста са 
намалели, но все 
още има прояви 
от тях – главно 
побоища и 
единични случаи 
на кражби. 

 няма  

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

Няма турчеене    



Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

Са се занимавали 
няколко пъти – 
настаняване на 
работа 

   

 
 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място Разлог, Писмо №18 от 

25.07, 1963 
С. Брежани, Писмо 35, 
01.08.63,л.83 

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

Разлог – 
200домакинства 
Общо – 719човека 
Мъже – 355 
Жени-364 
С.Бачево – 3 
домакинства 
Мъже -7 
Жени-8 
С. Годлево – 1. 
Мъже-3 
Жени-3 
Циганското 
население в Разлог е 
в отделен квартал, а 
тези в селата сред 
останалото 
население 

Общ брой -49 
Жени-26 
Мъже23 
Подучилищна 
възраст – 14 
Учащи се -17 
Над 45 години-
7 
Неграмотни 6 
Грамотни с 
учащите се -29 
Възрастни 
всичко-18 
Ковачи – 
железари -5 
Работещи в 
ТКЗС – 5 
Работещи в 
мина “Пирин - 
8 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

Разлог 
Мъже- 167 
Жени159 
Бачево 
Мъже -3 
Жени-3 
Годлево – 3 , ж-2; м-
1 

 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

Разлог  -162 
Мъже -82 
Жени-80 

 



Бачево – 6 /3и3 
Годлево – 3ма /1 и 2/ 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

В разлог, членовете 
та ОФ са обхванати в 
2 самостоятелни 
организации, а тези 
от Бачево и Годлево 
- не 

 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

В Разлог - 4 
просветни форми с 
55-60 човека, главно 
жени. Не завършиха 
с предвидения 
материал, поради 
липса на помещения 
и текучество. 
Кръжок по битова 
култура 

 

Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви имат; 
 

Абонати за вестници 
и списания са 50 
човека 
Редовни читатели – 
12 
Нередовни – доста 
деца 
Редовни читатели са 
: Никола Неделчев, 
Байрам Камберов, 
Исмайл Джанев. 
Състав – 12 
участници; 
участвали на 
прегледи, посещения 
на поделения и др. 

 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

ГК на ОФ – 
провежда специален 
пленум за работа с 
циганите презм. 
Юни 1962?????; 
Всички 
работоспособни 
мъже и жени са заети 
на работа: 
В ТКЗС – постоянен 
състав от 40до 60 
човека в 

 



 По какви причини и 
колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

самостоятелна 
бригада и освен това 
индивидуално 
изработват и над 200 
дка тютюн на семеен 
акорд; 
Добри работници 
като колари в ТКЗС 
са Найден Афетов, 
Байрям Кацаков и 
др; 
35-40 души като 
постоянни 
работници има в 
ДИП “Н. 
Парапунов”, а някои 
от тях са ударници- 
Ариф Гачев- вкарвач 
на трупи; Сабие 
Байрямова – чукачка 
на щайги. Част от 
тях са в бригадите за 
комунистически 
труд.; 
В годското 
стопанство по 
залесяването и 
отглеждането на 
култури. 
Има работници в 
комунални услуги, в 
строителството и в 
някои отделни 
предприятия, 
какъвто е случая с 
Промкомбината като 
железари, тухлари, 
прислужнички и др. 
Всички деца 
подлежащи на 
училище са приети и 
учат в кварталните 
училища на града. В 
циганският квартал 
има открита 
занималня с две 



постоянни учителски 
места. 
 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Почти ликвидирана 
– в следствие на 
множество курсове; 

 

Има ли проявили се в обществено- 
полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

  

Примери за подобряване на материално-
битовите условия на циганското 
население /построени нови жилища, 
спестявания, уреждане на жилището, 
закупени мотори, коли/ 
 

Условията са добри 
– раздадоха се добри 
парцели за 
построяване на 
жилища;прекарване 
на водопровод, 
осветление на 
магазини. Много 
живеят в нови 
жилища с добро 
обзавеждане. Те 
имат над 30 бр. 
Радио-апарати65 
радио-точки, т.е. 
всяка втора къща. 80 
човека имат 
спестявания в ДСК. 

 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

Няма 
Но има редовни 
ученици в 
гимнацзията 

 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

  

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Има отделни случаи 
– кражби, разваляне 
на бракове, а по 
време на празника 
“Гергьовден” – 
наранявания с 
ножове. 

 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

Няма случаи на 
турчеения 

 

Об. К занимавал ли се е с въпроса за   



постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

 
 
Статистика за циганите в Благоевградски окръг в отговор на 
писмо №405 от 25.06.1963г от Ок на ОФ 
 
Населено място Сандански, Писмо 97, 

20.07.1963, В. Чучуков – 
председател, л.90 

Гара Пирин, Писмо 
12/20.07.63 

 
Брой на циганкото население – мъже – 
жени 
 

464 мъже 
506 – жени 
всичко - 970 

Гара пирин – 73 – м. 
32, ж.41 
Сливница -44, м.23, 
ж.21 
Брезница – 24, м.11, 
ж.13 
Д. Градешница - 16, 
м.8, ж.8 
Кресна - 5, м.3, ж.2 
Ощава -1 
 
Всичко 163, м.78, ж. 
85 

Брой на избирателите – мъже – жени 
 

205 – мъже 
255-жени 
всички - 460 

81 човека, м.41, ж.40 

Брой членове на ОФ – мъже – жени 
 

370 
280 мъже 
90-жени 

54 човека, м.28, ж.26 

Брой организации само с цигани, колко 
цигани има в други организации; 
 

Няма отделна 
организация 

Няма отделни 
организации, а 
членуват към 
низовите 
организации към 
съответните села. 

Колко от тях са участвали в учебната 
година на ОФ – мъже-жени, какви звена 
се изграждат и колко курса са по битова 
култура се провеждат; с колко жени; 
 

72 мъже и 64 жени 
– в учебната година 
на ОФ 
Изгарадени бяха 3 
читателски групи и 
два кръжока. Не са 
проведени курсове 

В учебната година 
участваха – 15 мъже 
и 13 жени. 



по битова култура. 
Колко от тях са читатели в 
библиотеката; 
Участие в самодейността – изградени 
самодейни колективи само от цигани – 
какви, колко участват в смесени 
колективи, какви по-важни прояви 
имат; 
 

Читатели са 45 
човека 
Участват 7 
самодейци, но няма 
отделна група 

10 младежи и 8 
девойки 
 
6 човека участват в 
смесени колетктиви. 

Разяснени ли са сред циганите 258 –то 
постановление на МС от 17.12. 1958 “За 
уреждане въпросите на циганското 
население” и Указа на Президиума на 
НС /в. Известия, бр. 63 от 07. 08. 
1962/”За засилване борбата против 
лицата, отклоняващи се от обществено-
полезен труд и водещи 
противообществен, паразитен начин на 
живот” 

А/Има ли нетрудово 
устроени цигани 

 По какви причини 
и колко души 

 Трудовоустроените 
в отделни звена ли 
са или в смесени? 

 В какви сектори 
работят?/селско 
стопанство, мини, 
горски обекти/ 

В/Води ли се акция за 
разместване сред 
другото население и 
какви са резултатите; 
С/ Прибрани ли са 
всички деца в 
училище? 
Колко се учат в 
интернати? Има ли 
организирани 
занимални? 

 

Разяснени са 258мо 
Постановление на 
МС от 1958година 
и Указа на 
Президиума на НС 
от 7.08.1962. 
раздадени са 
парцели и суми от 
БНБ. 
Нетрудоустроени 
са 10 човека поради 
липса на 
подходящи места 
Другите работят 
като работници в 
Горското 
стопанство, 
тютюнева 
промишленост, 
промкомбинат, 
ТКЗС, Пренос-
превоз и др. 
 
Не е водена акция 
за разместване сред 
другото население 
 
Всички деца са 
прибрани в 
училище. 

Разяснени са, но е 
необходимо още да 
се работи в тая 
насока. 
Всички цигани са 
трудоустроени – 
мъжете работят като 
железари в 
работилниците на 
ТКЗС, а жените в 
селското стопанство. 
 
Всички деца са 
прибрани в училище, 
но има 2 деца от с. 
Сливница, които са 
нередовни. 

Има ли неограмотени и по-какви 
причини? 
 

Има и това са по-
възрастни хора 

Възрастни хора 

Има ли проявили се в обществено- Има проявили се няма 



полезния труд, ударници , орденоносци 
Да се посочат имена; 
 

цигани в 
обществено 
полезния труд – 
Атидже Юсеинова 
– 
тютюноработничка, 
Магда Юзирова, 
Шаза Айвазова, 
Елмаз Динков и др. 

Примери за подобряване на 
материално-битовите условия на 
циганското население /построени нови 
жилища, спестявания, уреждане на 
жилището, закупени мотори, коли/ 
 

За пример с добро 
материално битови 
условия и добре 
подредени къщи са 
другарите: Елмаз 
Динков, Сафет 
Демиров, Мехмед 
Джелев, , а с 
мотоциклети – 
Идрис 
Сюлейманов, Али 
Рамов. 

В Гара Пирин 
значително се 
подобряват 
материално-
битовите условия на 
циганското 
население.Построиха 
се нови жилища, 
обзавеждат се 
жилищата, закупени 
са 5 мотора и 2 леки 
коли. Имат 
спестявания. 

Има ли цигани завършили висше и 
средно образование – какви учебни 
заведения и средни училища?Колко 
следват сега? 
 

3ма са завършили 
средно 
образование, а един 
полувисше.От тях 
3ма са служители, а 
1 е учител. Сега 
следват 5 души. 

Няма завършили 
висше и средно 
образование. 
Една девойка учи в 
средно училище. 

Дейност на общинската комисия за 
работа сред жените 
 

Дейността й е 
недостатъчна 

Женкомисията 
работи добре сред 
жените –циганки, 
особено по 
отношение 
хигиената в 
жилищата и 
дворните места, за 
изпълнение на 
стопанските задачи и 
др. 

Има ли случаи на противообществени 
прояви? В какво се изразяват? 
 

Има случаи 
изразени в дребни 
кражби. 

няма 

Има ли случаи на турчеене и в какво се 
изразяват? 
 

Няма случаи на 
турчеене 

няма 



Об. К занимавал ли се е с въпроса за 
постановлението и Указа, какви мерки и 
какви резултати? 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


