Община Белица
Община Белица се намира в Югозападна България и е една от съставните общини
на Област Благоевград. Общината има 13 населени места с общо население 10281
жители (21.07.05).
Населени места в община Белица: Бабек, Белица, Върхари, Горно Крайще,
Гълъбово, Дагоново, Златарица, Краище, Кузьово, Лютово, Орцево, Палатик,
Черешово.
В ДА – Благоевград за ромите в Белица се откриха статистически данни от
1963 година. Те са в отговор на писмо № 405 от 25.06.1963г от ОК на ОФ до Об.К
на ОФ. В докумунта се пише следното “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” От тях -112 са избиратели, а 45 човека
– 40% от всичките са членове на ОФ.“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
население, голяма част от което решително отказва да членува, да участва в
събрания и кръжоци и да плаща членския си внос” Всички са обединени в една
организация – “Четвърта низова организация”. Няма членове на други
организации. В махалата няма клуб или друго подходящо помещение за събрания;
Не са провеждани курсове за битова култура. В самодейните колективи не
участват цигани. Разясняват се постановленията. 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. Двадесет и осем жени са поели и отглеждат тютюн на семеен
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. Десет семейства са си построили нови масивни удобни жилища.
Висшисти няма, с изключение на Емине Дедова – акушерка в Бабяк”.
Ако може да се вярва на документа, през 1963 г. в Белица живеят 261
цигани, от които 112 над 18 години. Тъй като женитбата при тях е задължителна и
повсеместна, може да се предположи, че това са поне 55 семейни двойки. Което
показва, че средно навсяко семейство се падат между 4 и 5 деца. Живеят в две
обособени цигански махали.

