Арихвини материали свързани с ромите
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 143
До Окръжен комитет на
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гр. Благоевград
На №108-00-114 от 19.10.1984 г.
ОТНОСНО: РАБОТАТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ
През месец февруари 1981 г. от отдел “ПА” е внесена информация в Бюрото
на Общинския комитет на БКП за работата с българските цигани и изпълнение на
мероприятията от м. юни 1979 година. и бюлетина на ЦК от м. февруари 1979 г.
На пленум на ОбК на БКП по този проблем, проведен през м. април 1982 г.
са приети разгърнати мероприятия за работата сред българските цигани.
През 1983 г. Бюрото на Общинския комитет на БКП е приело отчет от отдел
“ПА” за изпълнението на решенията на пленума. Предстои актуализация на
последните на разширено заседание на ръководствата на обществените
организации.
В програмите не се залага разсредоточаване на това население, тъй като
кварталът е смесен.
След 1978 г. не са приети членове на БКП из средата на това население. Не
са избирани и общински съветници. Има един представител на НО на ОФ.
Първенци, орденоносци, бригадири, майстори идруги низови ръководители
са 15 души от материалното производство.
След 1978 г. са сключени два смесени брака.
Работа по приемане в Комсомола е започнала след 1981 г. Членовете на
Комсомола са 23 души, което представлява около 27 % от младежите в
комсомолска възраст.
Служители в Общински народен съвет са 3, в ДОТ няма включени.
От 1978 г. насам са настанени на постоянна работа 172 души. В момента
няма регистрирани без работа от трудоспособните.
Секретар:
/инж. Л. Стефанов/
, лист 155-156
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 155- 156
До отдел “Патриотично
възпитание”
на Окръжния комитет на БКП
гр. Благоевград

На № 108-00-114/ 19.Х.1984 година
В изпълнение решението на Секретариата на ЦК на БКП от 1978 година за
работата с българските цигани в нашата община е извършени следното:
Въпросите, поставени в решението на Секретариата, са разглеждани на 7
заседания, от които 2 на Бюрото на ОбК на БКП и 5 на Бюрото на ОбК на ОФ.
Няма разработена и утвърдена дългосрочна програма за разсредоточаването
и ликвидирането на обособените махали, но на практика това се извършва, тъй като
Общинският народен съвет им предоставя парцели за строеж на къщи в другите
квартали.
След 1978 година от средата на това население са приети за членове на БКП
четири души и представляват 0,76 % от членовете на общинската партийна
организация.
От това население има един съветник.
В ръководството на материалното производство са включени 6 души. Има
трима първенци и един орденоносец.
След 1978 година са сключени два смесени брака.
Броят на членовете на ДКМС е 80, а техният обхват е 60%.
В Общинския народен съвет работи 1 жена от това население като чистачка,
а 5 души са включени в ДОТ.
От такъв произход на постоянна работа не са включени 40 души.
В обособените два квартала с циганско население в общината има изграден
един клуб.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – БЕЛИЦА
ПЪРВИ СЕКРЕТАР:
/Т. Гьошев/
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 141 - 142
До Окръжния комитет на БКП
гр. Благоевград
На № 108-00-114 от 19.Х. 1984 година
ПРИЛОЖЕНО ВИ ИЗПРАЩАМЕ СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА РЕШЕНИЕТО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ОТ 1978 ГОДИНА
ЗА РАБОТАТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ.
СПРАВКА:
Бюрото на ОбК на БКП прие мероприятия за работата с българските цигани
през м. май 1979 година. През 1980 година се направи отчет за изпълнението на
мероприятията в отдел “Пропаганда и агитация” на ОбК на БКП. През 1982 година
Бюрото прие оценка за изпълнение на приетите мероприятия и състоянието на

работата сред българските цигани. На оперативни съвещания в ОбК на БКП през
1983 година този въпрос бе обсъждан и са предприемани мерки на три пъти. Пет
срещи са проведени с ръководствата на предприятия, в които работят български
цигани.
На заседание на ИК на ОбНС е обсъждан въпроса за работа с българските
цигани на четири заседания. Разработена е програма за разсредоточоване на
циганската махала, но не бе утвърдена още от ИК.
Какви изменения са настъпили?
1. Общ брой на българските цигани в общината – 2 126.
2. Не са настанени на работа около 15 души. Това са временно неработещи
поради текучество.
3. Брой на членовете на БКП – 8. От тях приети след 1978 година – 2.
4. Избрани съветници – 1.
5. Бригадири в материалното производство – 2.
6. Технолози – 1.
7. Членове на бригадни съвети – 16.
8. Отличиници на Министерството на леката промишленост – 2.
9. Орденоносци – 1.
10. Носители на медали – 2.
11. Ударници и челници в производството – 26.
12. Сключени смесени бракове след 1978 година – 33.
13. Български цигани на комсомолска възраст – около 450.
14. Обхват в ДКМС – 360.
15. Служители в ОбНС – няма.
16. Членове на ДОТ – 30. Зам. командир на ДОТ – 1.
17. Кварталът с български цигани е плануван за разкрупняване, културни
домове и физкултурни площадки няма построени.
Първи секретар:
/В. Поптодоров/
лист 134-137
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 134 - 137

ОЦЕНКА
ЗА РАБОТАТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ В ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕТО
НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ОТ 1978 Г.
Общинският комитет на БКП и масово-политическите организации в
гоцеделчевска община винаги с внимание и грижа са работили по проблемите на

класово-партийното и патриотичното възпитание на българските цигани, живеещ в
района на общината, за повишаването на тяхната обща и битова култура и
приобщаването им към българския културен живот. Особено настоятелни и
целенасочени станаха усилията в тази насока след Решението на ........... от 1978
година за работата с българските цигани. Набелязани са редица важни
мероприятия, както от възпитателен, така също и от икономически и социален
характер, насочени към решително подобряване на работата с българските цигани в
общината.
- Сега на територията на гоцеделчевска община живеят 1600 български
цигани, които съставляват около 5% от общото население. Най-значителната част
от тях /около 1400 души/, живеят в град Гоце Делчев, оставалите са пръснати в
селата Мосомище, Баничан и др. Възрастовият състав на това население в
общината е положителен, преобладава броя на децата /до 14-годишна възраст – над
600 души/. Всички деца, подлежащи на задължително обучение са обхванати в
училище. В същото време обаче следва да се отбележи, че значителна част от
учениците са сред неуспяващите, мъчно се справят с учебния материал, а и
диференцираната работа на учителите с тях е все още незадоволителна.
Сравнително по-добре се решава въпроса за обхвата на децата от предучилищна
възраст в детските градини и ясли, но и в тази насока тепърва следва да се
извършва значителен по обем работа.
- Сериозен успех е и това, че сега основната част от хората в трудоспособна
възраст от това население вече работят в промишлените предприятия, в
обслужващата сфера и в селското стопанство. Те са струпани главно в няколко
предприятия
–
Тютюнева
промишленост,
Строителната
организация,
Благоустройството и комуналното стопанство Търговия и обществено хранене и
др. Увеличава се броят на българите-цигани и в другите предприятия, в които се
изисква по-високо образование и специална квалификация – комбинат “Михаил
Антонов”, “Завод “Анещи Узунов”, Завода за преработка на пластмаси, ТПК
“Атанас Тешевски”, клон “Труд, клон “Димитър Ежков” и др. Този процес се
задълбочава едновременно с повишаването на образователното равнище най-вече
на бладите хора от тези среди, които завършват средно или специално образование
и имат квалификация да работят като специалисти.
- В тази насока обаче все още съществуват и редица неизживени трудности,
произтичащи от липсата на достатъчно висока организационна култура, трудови
навици и дисциплина в част от работниците от това население, което става причина
за често напускане на работа, за местене от предприятие в предприятие, за
недисциплинирани прояви, за самоотлъчки и пр. Въпреки острата нужда от работна
ръка в строителството и в селското стопанство, някои от младите хора от това
население не желаят да работят в тези сфери и търсят работа в заводите, която е
неподходяща за тях, поради това, че те не притежават необходимата квалификация.
- В момента около 45 души от българските цигани са регистрирани в
службата “Работна сила” при съвета като търсещи работа. Полагат се усилия за
тяхното устройване, но най-често някои от тях проявяват неоснователни претенции
за длъжности, които изискват висока квалификация и образование, а отказват да
работят в строителството, обслужващата сфера, селското стопанство и др. Вземат

се мерки за решаване на този проблем в съответствие със социалноикономическото развитие на общината през тази и следващите петилетки.
- В програмата, приета през 1979 година е предвидено и постепенното
разсредоточаване на българите от цигански произход и премахването на
обособените квартали с компактно циганско население. Ежегодно по 3-4 семейства
се настаняват в новопостроените жилищни блокове в кварталите “Юг” и “Дунав”,
на други се предлагат парцели за построяване на къщи в различни квартали на
града. Въпреки полаганите усилия, обаче, премахването на обособения цигански
квартал в града е трудна и продължителна работа. По всяка вероятност този
въпрос ще се решава по-успешно с изграждането през тази и следващите петилетки
на новите жилищни блокове в близост до циганския квартал, в които ще се
настаняват успоредно и семейства от това население. Сега се вземат мерки за
хигиенизирането и благоустрояването на съществуващия квартал, в който вече са
изградени много масивни , железобетонни къщи със съвременни условия за живот
в тях. Основната част на квартала е с добра пътна мрежа, част от която е
асфалтирана, в основни линии са решени проблемите за водоснабдяването и
канализацията на същия квартал. Открити са магазини за хранителни стоки – за
хляб и мляко и павилион-пивница.
- Решително се подобрява здравното обслужване на това население.
Особено настоятелни са усилията на здравните работници за медицинско
обслужване на младите майки и на децата, вследствие на което детската
заболеваемост е снижена силно и сега вече не се различава от степента на детската
заболеваемост сред останалото население.
- Усилията на обществеността в общината за подобряване на работата с
българските цигани продължават. Те са обект на обсъждане в заседания на ОбК на
БКП /три заседания от 1978 година досега/, на ОбНС /също три заседания/, както и
на заседания на ОбК на Отечествения фронт на БПС.
- Полагат се усилия за сериозна и задълбочена работа по подготовката и
приемането на млади комунисти из средата на циганското население, които да
утвърждават като авангард в борбата за решително преодоляване на последиците
от историческото наследство на капитализма. Сега от средата на циганското
население има общо 17 комунисти, от които 9 души са прието в редовете на БКП
след 1978 година, което е плод на подобрената работа в тази насока. Най-голям е
броят на приетите комунисти от циганско население в “Тютюнева промишленост”
и ТПК “Атанас Тешевски”, малка част, най-вече от малките предприятия членуват
в ППО при квартал “Димо Хаджидимов”. Полагат се усилия за приема на нови
комунисти, най-вече из средата на младите работници в различните предприятия.
- В комсомолските организации по месторабота и в училищата членуват
общо над 350 души. В ОбК на ДКМС е взето неправилно решение за
разформироването на съществуващото доскоро квартално комсомолско дружество,
в което са членували младежите и девойките от малките предприятия, където няма
изградени комсомолски дружества.
- Орденоносци от това население досега в общината няма. Значителна част
от тях, обаче вече са добри работници и имат данни за награждаване. В “Тютюнева
промишленост”, ТПК “Атанас Тешевски” и Стройрайон се обсъжда въпроса за
издигане на най-добрите работници от цигански произход като бригадири и за

целенасочена работа за тяхното изграждане и развитие като бъдещи низови
ръководители.
- В момента от това население е избран един съветник в Общинския народен
съвет. В ДОТ са включени общо над 15 души от циганския квартал.
- В ОбНС смесените бракове не се водят на отчет.
- В района на циганския квартал е изградена една спортна площадка, в
близост до него се изгражда и новия културен дом на града. Значителен брой от
циганското население, най-вече из средата на младите, са включени в самодейните
художествени колективи при читалището в града, както и в самодейните колективи
в предприятията /ТПК “Ат. Тешевски”, клон “Труд” и пр. В тях с тези младежи се
извършва и целенасочена възпитателна работа.
Г. Делчев,
31 октомври 1984 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 145 - 146
До Окръжния комитет на БКП
Отдел “Патриотично възпитание”
гр. Благоевград
На № 108-00-114/ 19.Х.1984 година
СПРАВКА
ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА СЕКРЕТАРИАТА
НА ЦК НА БКП ОТ 1978 ГОДИНА ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ
Решенията на Секретариата за работа с българските цигани са разгледани
във всички ППО.
На заседание на Бюрото на ОбК на БКП, на 06.ІV.1979 г. са утвърдени
мероприятията на Бюрото за по-нататъшно подобряване работата с българските
цигани. Същите са изпратени във всички ППО на общинските ръководства за
изпълнение на произтичащите от тях задачи.
През 1979 година и 1980 година ИК на ОбНС е разработил и утвърдил
едногодишна /79 г./ и дългосрочна програма /1980 г./ за подобряване условията на
живот и издигане на културното ниво на това население.
През м. март 1982 година и м. август 1984 година в Бюрото на ОбК на БКП
са заслушани отчети на ИК на ОбНС за изпълнение програмата за работа с
българските цигани.

-

специална дългосрочна програма за разсредоточаване на това
население няма;
няма приети комунисти и преди и след 1978 година;
няма избрани общински съветници от това население;
в ръководството на материалното производство няма издигнати,
поради липса на образователен ценз и професионална подготовка.
Няма излъчени първенци, орденоносци и други;
няма сключени смесени бракове;
Брой на членовете на ДКМС – 17, обхват 17,50%;
няма служители в съвет и включени в ДОТ
включени на постоянна работа са 156;
в кварталите с това население няма изградена база за културна и
спортна дейност.
Секретар ................

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 159 - 160
ИНФОРМАЦИЯ
от Общинския партиен комитет в с. Хаджидимово – Благоевградско
по изпълнение решението на Секретариата на ЦК на БКП от 1978 г.
за работа с българските цигани
Въпросът за работата с българските цигани е стоял на вниманието на
Общинския комитет на партията и са търсени възможности чрез провеждане на
организационни, политически и други мерки за изпълнение решенията на
Секретариата на ЦК на БКП от 1978 г.
Решенията са разглеждани периодично както н Общинския комитет, така и
пред останалите органи – ОбНС, ОФ, БПС.
Сега в общината ни живеят 101 души. На всички тях са сменени имената с
хубави звучни български такива. Извършена е подмяна на всякакви документи,
водещи се преди с турски, арабски имена, презиме, фамилия.
Главен въпрос, който е стоял пред ОбК на БКП бе тяхното настаняване на
работа, заангажиране целогодишно с трудова дейност и премахване на наследени
от миналото нарушения в семейния бит.
Само в завод “Янко Доросиев” – Хаджидимово са настанени и работят 27
души, предимно младежи – момчета и момичета, шест души работят в
дърводелския цех, 11 в АПК като тютюнопроизводители, които през периода на
тютюноотглеждането заангажират цялото си семейство.
В училище се учат 36 деца, от които 9 деца са настанени в детски ясли и в
други предприятие работят също 7 души. На пенсионна възраст са 15 души, някои
от които се занимават с нетрудова дейност, като продавачи – неорганизирано - на
добитък и др. животни.
Ние оценяваме, че от гледна точка на трудова заетост, добре е решен
въпроса.

С оглед да не са събрани в компактна маса се извърши известно
раздвижване и настаняване на цели семейства в трите квартала на Хаджидимово на
родов принцип.
Полагат се грижи за въвличане на младото поколение в художествената
самодейност и спортно-туристическите прояви, където участват с желание.
Като производственици са посочвани за пример – семейството на Ковачеви,
Кескинови и др.
В редиците на ППО е приет 1 член на БКП. До сега няма сключени смесени
бракове. Всички младежи до 30 години са членове на ДКМС, чийто брой е 37.
При повикване изслужилите се включват като членове на ДОТ. Това става
по отделни предприятия по месторабота.
Създадени са добри връзки между местното население и тези от българските
цигани. Това дава положително отражение за издигане на самочувствието им и поактивно включване в стопанската и друга дейност в селото и общината.
Могат да се посочат много примери на добри семейни взаимоотношения,
изразени във взаимно помощ, канене на различни тържества, сватби, кръщенета,
влизане в нов дом, даване име на новородено.
От страна на ОбНС се проявява необходимата отговорност за подпомагане
на семействата при строеж на нови жилища и тяхното по-добро обзавеждане. В
някои квартали вече изникнаха нови съвременни частни сгради, собственост на
семейства на български цигани.
Все още не са решени въпросите по внедряването на някои съвременни
ритуали като погребения – да се извършва товма на общинските гробища.
Общинският комитет на БКП отблизо следи въпроса за изпълнение
решениято на Секретариата от 1978 година и взема практически мерки за тяхното
изпълнение.
23 октомври 1984 година
с. Хаджидимово

Секретар:
/М. Лазаров

Фонд №2 Б, опис №12
...... №43, лист 140
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 140
До Окръжен комитет на БКП
отдел “Патриотично възпитание”
гр. Благоевград
На № 108-00-114/19.10.1984 г.
В отговор на писмото под горния номер даваме следните данни:
в района на общината имаме 229 български цигани;
въпросите, поставени в решенията на Секретариата са разглеждани
на 14 съвещания и заседания на бюрото на ОбК на ОФ, партийни и
отечественофронтовски организации;

те не са обособени в отделни махали, а са разсредоточени останалото
население;
след 1978 година комунисти от това население няма приети;
първенци, орденоносци и включени в ръководството на материалното
производство няма;
след 1978 година има един смесен брак;
в редовете на ДКМС има приети 23 членове с обхват 90 %;
Служители в съвета и включени в ДОТ няма;
на постоянна работа не са включени четири човека;
тъй като българските цигани са разсредоточени сред останалото
население, те ползват клубната и читалищната база, съществуваща в селата
заедно с другото население.
31.Х.1984 г.,
с. Коларово
Първи секретар:
/П. Гюзлиев/

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 151
Окръжен комитет на БКП
отдел “Патриотично
възпитание”
гр. Благоевград
На № 108-00-114/19.Х.1984 година
На писмото под горния номер Ви изпращаме исканите данни:
1.
Не са разглеждани на съвещание, заседания и срещи въпросите,
поставени в решението на Секретариата за българските цигани.
2.
Няма разработени утвърдени дългосрочни програми за
разсредоточаването и ликвидирането на обособените махали.
3.
От 1978 г. досега сме приели 2-ма комунисти.
4.
Нямаме избрани общински съветници.
5.
Нямаме смесени бракове, сключени след 1978 г.
6.
Имаме 5 работници в ОбНС и 5, включени в ДОТ.
7.
Имаме 26 броя на комсомолски възраст, а обхвата е 20.
8.
Първенци, орденоносци, ръководни дейци:
- две работнички в Промкомбинат – първенци;
- 1 бригадир на монтажна бригада – ударник, най-добър в
професията, бригада първенец – Енергоремонт;
- 1 бригадир на извозваческа фирма бригада – бригада първенец –
Горско стопанство;
- 1 работничка в ЛКМ – удостоена със златна значка на МГГП.

Първи секретар:/Стр.
Илиев/
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 66
ПО РАБОТАТА С РОДОПСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
И БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ
1. Да продължи работата по изпълнение решенията на Секретариата на ЦК
на БКП от 1970-1978 г.; решенията на Окръжния комитет на БКП от май
1980 г. и утвърдените от Бюрото на ОК на БКП ръководни документи; за
по-нататъшното развитие и задълбочаване на прогресивните процеси
сред потомците на насилствено помохамеданчените в миналото българи.
В чест на Националната партийна конференция и 40-годишнината на
социалистическата революция в България да се постигнат през 1984 г. качествени
изменения в съдържанието на провежданите мероприятия, за практически
резултати във всеки колектив, населено място и семейство.
2. Да се изучи и организира приложението на положителния опит в
работата с родопското население в различните сфери на общественополитическия живот, постигнат в окръга и извън него.
3. По-нататъшното подобряване на работата с българските цигани и
българските турци.
4. Координиране на работата, организиране отчетността и контролнооценъчната дейност.

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 157
До окръжен комитет на
БКП
отдел “Патриотично
възпитание”
гр. Благоевград
На № 108-00-114 / 19.Х.1984 година
На Вашето писмо под горния номер отговаряме следното:
- въпросите, третирани в решението на Секретариата на
Централния комитет на БКП за работата с българските цигани са
разглеждани на 2 заседания на Бюрото на ОбК на БКП, 2
заседания на Бюрото на ОбК на Отечествения фронт и на 1
заседание на Бюрото на ОбК на ДКМС;

-

-

в района на общината ни няма обособена махала, населена само с
български цигани и затова програми за ликвидирането им не е
приемана;
след 1978 година в БКП са приети двама комунсти;
в навечерието на последните избори на един български циганин е
издигната кандидатурата за общински съветник и той е избран по
време на изборите;
5 домакинства от българските цигани в с. Каврикирово ежегодно
се утвърждават като първенци в тютюнопроизводството;
след 1978 година в общината няма сключени смесени бракове;
към днешна дата в ДКМС членуват 3 младежи, а на комсомолска
възраст са около 60 младежи и девойки;
всички лица в трудоспособна възраст са заети в общественополезна дейност – тютюнопроизводство, общественото
зеленчукопроизвоство, строителството, промишлена дейножст в
гр. Петрич и др.;
на работа в Народния съвет няма, а 8 души са отрядници.
СЕКРЕТАР:
/Г. Масларски/
лист 138-139

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 138 - 139
СПРАВКА
ОТ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП – ГРАД ПЕТРИЧ
ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕТО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП
ОТ 1978 ГОДИНА ЗА РАБОТАТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ
В изпълнение решението на Секретариата на цК на БКП от 1978 година за
работа с българските цигани, ОбК на БКП прие конкретни мероприятия
изразяващи се към:
- пълно въвличане на българските цигани в системен обществено-полезен
труд;
- повишаване съзнателността и самочувствието им на пълноценни граждани;
- повишаване на тяхното образование, бит и култура;
- активното им включване в социално-икономическия и духовен живот в
общината.
На основа на приетите мероприятия от Бюрото на ОбК на БКП бяха
разработени и се изпълняват конкретни планове и мероприятия от ОбНС на ОФ,
ОбК на ДКМС, ОбСК на жените и ППО по предприятия, квартали и училища за
решително подобряване работата с българските цигани:
1. На заседания на Бюрото на ОбК на БКП въпросите, свързани с
изпълнение решението на Секретариата са поставяни през периода 1980-

1984 г. 8 пъти. Заслушвани са оценки за изпълнението , информации,
отчети, актуализирани са мероприятия.
2. Същите въпроси са поставяни на оценка от страна на ОбК на ОФ, ОбК
на ДКМС, ОбНС, ППО в кв. “Изток”, “Вапцаров”, БКС, ПАК
“Беласица”, училище “Н. Й. Вапцаров”.
3. Под ръководството на ОбК на БКП, ОбНС и ОбК на ОФ се предприеха
конкретни мерки за подобряване битовото устройване на българските
цигани. Пресечено е тяхното самонастаняване върху площи на ПАК
“Беласица” и незаконно строителство. На 53 семейства са предложени
парцели за жилищно строителство и апартаменти.
4. За периода от 1978 г. до 1984 година от същото население за членове на
БКП са приети двама души.
5. За общински съвети са избрани двама души.
6. Изградена е специализирана бригада в ПАК “Беласица” от 130 души
български цигани с технолог Росен Методиев.
7. Смесени бракове в общината след 1978 година няма сключени.
8. Броят на българските цигани, обхванати в редовете на ДКМС е 139,
членуващи в две комсомолски дружества. Обхват – 60%.
9. В доброволните отряди на общината са обхванати 55 човека.
10. От общия брой трудоспособно население за българските цигани /704
души/, 405 участват в селскостопанските работи – отглеждане на тютюн,
работници в Консервна фабрика и 145 в промишлеността,
строителството, обслужващата сфера – 73 са в майчинство. 81 не са
включени в постоянна работа.
11. В обособените квартали с циганско население има 2 клуба и 1 спортна
площадка. До края на настоящата година ще се открие младежки клуб в
кв. “Изток”. Предстои в същия квартал и строеж на спортна площадка.
, лист 152-153
ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 152 - 153
До Окръжен Комитет на
БКП
отдел Патриотично
възпитание
гр. Благоевград
На № 108-00-114/19.Х.1984 г.
СПРАВКА
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕТО
НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ОТ 1978 Г.
ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ

1. В селищна система Разлог през изтеклия период са проведени 3 срещи
по линия на обществено-политическите организации, посветени на
въпросите, поставени в решението, едно заседание на ИК на ОбНС и
едно заседание на Бюрото на ОбК на БКП.
2. В общината няма разработена програма за разсредоточаването и
ликвидирането на обособените махали. Такива квартали има в разлог и
село Баня. Същите са включени в архитектурния план на селищата и са
благоустроени и хигиенизирани. В останалите селища циганските
семейства са малобройни и разсредоточени сред българските квартали.
3. След 1978 година от това население са приети 6 членове в БКП /5 в
квартала в Разлог и 1 в ДЗ “Н. Парапунов”/. Това представлява 0,03% от
общия брой, който е 1863 души.
4. Двама души са избрани за общински съветници. И двамата са на
комсомолска възраст. Двамата са членове на БКП.
5. От заетите в материалното производство първенци и орденонсци – 10
души. 5 души са майстори; ръководители на бригади и низови
ръководители в обществените организации в предприятията, в които
работят.
6. За периода 1978-1984 година са сключени два смесени брака на цигани
със съветски граждани.
7. Членове на ДКМС са 120 души. Обхватът е 42%.
8. В съвета и кметствата няма служители от такъв произход, с изключение
на обслужващия персонал. Има отряд към ДОТ в квартала в гр. Разлог с
15 членове. Около 15 души членуват в ДОТ по предприятия.
9. Шест жени от такъв произход не са включени на постоянна работа.
10. Близо 2-хилядното население от цигански произход разполага с едно
читалище в гр. Разлог. В него е обзаведен киносалон с 200 места,
сладкарница, клуб за младежта, магазини.
25 октомври 1984 г.
гр. Разлог

Първи секретар:
/Н. Жегов/
, лист 149-150

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 149 - 150
Окръжен комитет на БКП
отдел “Патриотично
възпитание”
гр. Благоевград
СПРАВКА
ЗА РАБОТАТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ
ПО ИСКАНОТО ПИСМО №106-00-114

Въпросите, поставени в решението на Секретариата на ЦК на БКП от 1978
година за работа с българските цигани са стояли на вниманието на ОбК на БКП. Те
са обсъждани многократно на срещи, заседания, съвещания и оперативки. Сега в
гр. Сандански общият брой на жителите – български цигани е 1815.
Има решение на Изпълнителния комитет на ОбНС за преместване на
циганските гробища в градското, но все още трудно се изпълнява това решение.
Сега в общинската партийна организация членуват 3555 комунисти, от тях 4
са български цигани, приети след 1978 г. За общински съветници през 1983 г. е
избрана една жена от работническия персонал в болницата.
Цялостната организаторска, политическа и възпитателна работа с
българските цигане има за цел да мобилизира техните усилия за изпълнение на
социално-икономическите задачи на общината. Значителен е техния дял за сега в
благоустрояването и хигиенизирането на града, строителството, търговията и др.
19 души са първенци в трудовите колективи, 16 в БКС и 3 в строителството,
1 е избран за бригадир на строителна бригада в цех “Пресукване” – Промкомбинат.
Снежана Михова е отличник в МВТУ.
След 1978 год. няма сключени смесени бракове.
От общо 6413 комсомолци в общинската организация над 500 са български
цигани. Техният обхват в Комсомола 80 %.
В ДОТ са включени 22 души.
Независимо от усилията, които се полагат, около 70 души от такъв произход
не са включени на постоянна работа. Работи се по издирването и регистрирането
им.
От страна на ОбНС, стопанските и обществени органи и организации, се
вземат мерки за благоустрояване на квартала, в който живее това население.
31 октомври, 1984 г.
гр. Сандански

Общински комитет на БКП
Секретар:
/Б. Сливков

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 154
СПРАВКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕТО
НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ОТ 1978 ГОДИНА
ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ ЦИГАНИ В ОБЩИНА САТОВЧА
За изпълнение Решението на Секретариата на ЦК на БКП от 1978 година за
работа с българските цигани, които наброяват 470 души в общината. Бюрото на
ОбК на БКП има приети мероприятия.
Въпросите поставени в решението на Секретариата са разглеждани на 4
съвещания и 3 заседания на ОбК на БКП и на 3 заседания на ИК на ОбНС. На всяка

среща с активите по села, когато се разглежда възродителния процес се засягат и
проблемите на българските цигани.
В селищната система няма обособени махали за разсредоточаване.
Българските цигани живеят разпръснато сред останалото население.
След 1978 година са приети трима комунисти от това население , което
представлява 0,3% от общия брой членове.
Избрани за общински съветници - един.
В материалното производство има един бригадир, четирима изявени
стругари, трима механизатори и двама шофьори.
След 1978 година няма сключени смесени бракове.
Членове на Комсомола са 70 души, обхват 100%.
Лица, служители в съвета няма, включени в ДОТ – 4.
Няма лица, невключени на постоянна работа.
Изградени обекти и съоражения няма, тъй като няма обособени квартали с
циганско население, а всички те ползват културните домове, които ползва и
останалото население.
25 октомври 1984 година
с. Сатовча

Секретар:
/Н. Чешмеджиева/
лист 147-148

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 147 -148
До Окръжния комитет на
БКП
Отдел “Патриотично
възпитание”
гр. Благоевград
На №108-00-114/ 19.Х.1984 година
Другари,
Изпращаме Ви справка за работата с българските цигани. На основание
решението на Секретариата на ЦК на БКП от 1978 година за работа сред
българските цигани ОбК на БКП, ОбНС, ОбК на ОФ и ДКМС приеха свои
мероприятия. Периодично този въпрос се разглежда на заседание на съответните
ръководства. През 1980 година в гр. Симитли се проведе окръжно съвещание, за
обмяна на опит. След което няколкократно е разглеждан на Бюрото на ОбК на
БКП, ИК на ОбНС и ОбК на оФ.
- дългосрочна програма за разсредоточаване на обособения квартал
няма, но се осигуряват парцели и на други места в града с оглед
на разсредоточаването им;

-

след 1978 година са приети 6 комунисти из средата на българите
от цигански произход. Работи се с още 5-6 души за приемането
им в партията;
общинските съветници са трима и един кметски;
броят на смесените бракове е 9;
сред работещите цигани 2 жени са обявени за отличник на МГГП,
други трима са обявени за първенци на клон ДЗ “Димо
Хаджидимов”;
броят на младежите е 55 души. От тях 55 на сто са обхванати в
комсомолските дружества по местоживеене и по месторабота;
в ДОТ са включени 5 души. Една жена работи в ОбНС към
обслужващия персонал;
незаетите с постоянна работа варират от 25 до 30 души;
в обособения квартал има изграден търговски комплекс с
ресторант, магазин и сладкарница.
Секретар:
/П. Ангелов/

ДА – Благоевград, фонд №2 Б, опис №12, а.е . №43, лист 144
До Окръжния комитет на
БКП
гр. Благоевград
На №108-00-114 от 19.Х. 1984 година
СПРАВКА
ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕТО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК
НА БКП ОТ 1978 Г. В ОБЩИНА СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪГ
1.
Въпросите, поставени в решението на Секретариата на ЦК на БКП са
разглеждани на:
а) заседание на Бюрото на Общинския комитет на БКП;
б) заседание на ИК на ОбНС;
в) срещи на кмета и съветниците с населението от обособената махала кв.
“Микрево.
2. ИК на ОбНС има разработена дългосрочна програма за благоустрояване
на местата, където живеят българските цигани и решение за предлагането на
парцели за строеж, извън обособената махала.
3. След 1978 година е приет 1 комунист, но впоследствие същият е отпаднал
от редовете на БКП.
4. Има 1 общински съветник.

5. Първенците от българските цигани са 6 души – 3-ма в АПК, 1 в
Металснаб, 2-ма в СД “МПБУ”, клон Огражден. Трима са бригадири – двама в БКС
и 1 в АПК.
6. След 1978 г. са сключени два смесени брака.
7. От младежите – българи от цигански произход 40 са членове на ДКМС,
което съставлява 60 % от общия им брой.
8. Служители в ОбНС – 1. Членове на ДОТ – 10 души.
9. На постоянна работа не са включени 14 души, които работят, но не
постоянно.
10. В обособената махала в кв. “Микрево” през 1980 година е разкрит
магазин за хранителни стоки.
Първи секретар:
/Ананас Чочков/

