
ОПИС-УКАЗАТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РОМСКОТО МАЛЦИНСТВО 

(Ключова дума „ЦИГАН“)1 

 

 

Благоевград  

1. ДА Благоевград, ф.29, Градски народен съвет на депутатите на трудещите се- 

Банско, 1944- оп.9, а.е. 56 Информация от Общинския съвет - гр. Банско за работата 

сред българските цигани.1989  

2. ДА Благоевград, ф. 30 Градски народен съвет на депутатите на трудещите се – 

Гоце Делчев, 1944- оп.1, а.е.3, Окръжно на Дирекция на Народната милиция - София за 

регистриране в общините на пребиваващите цигани - чергари. Бюджет, финансов отчет, 

таблица за работните заплати и тарифа за електроенергията на общинската 

електрическа централа в гр. Неврокоп (Гоце Делчев). 1947 г.  

3. ДА Благоевград, ф.214 Околийски народен съвет – Гоце Делчев, 1948-1959, 

оп.1, а.е. 443 Писма на Поверителна служба към съвета за изселването на турци и 

цигани. Окръжни на Министерство на просветата и на Окръжния народен съвет по 

осигуряването на жилища, осветлението и отоплението на работещите учители по 

южните гранични селища. 1950  

4. ДА Благоевград, ф. 263, Селски народен съвет на депутатите и трудещите се, с. 

Ощава, оп.1, а.е. 24 Поверителна преписка за неграмотни и малограмотни, подлежащи 

на военна служба, вписването на цигани и помаци в гражданските регистри, забрана за 

кореспонденция на общината с югославската администрация, кандидатстването в 

учителските институти. Доклади до Председателя на Околийския народен съвет за 

политическото, стопанското, административното и културно-просветното състояние на 

общината. 1950 

5. ДА Благоевград, ф.944 Окръжен народен съвет ОНС Благоевград, 1949-1980 г. 

 оп. 7, а.е. 578 Отчети, информации и мероприятия за работата сред българските 

цигани.1979-1980 г.  

оп. 7, а.е. 579 Отчети, информации и мероприятия за работата сред българските цигани. 

1979-1983 

                                                           
1 Към 30 октомври 2016 г. резултатите от търсенето в ИСДА са общо 652 резултата. От тях описания на 

архивни единици и документи по темата за циганското малцинство са 571 и се намират в 355 архивни 

фонда в държавните архиви.  



6. ДА Благоевград, ф.1441 Байов, Йордан Стоицов 1924 - ,оп.1, а.е. 48 Изказване 

на Окръжно съвещание с актива в гр. Симитли по работата с българските цигани. 1980  

 

Бургас 

7. ДА Бургас, ф.67К, Околийска училищна инспекция – Карнобат, 1934-1944, 

оп.1, а.е. 62  Сведения от средищните директори за броя на циганите, брой на 

подлежащите на задължително обучение ученици циганчета и посещаващите държавни 

и частни училища през 1938/1939 учебна год. 

 

8. ДА Бургас, ф. 70К, Гр.общ.управление Бургас 1878-1944, оп.1, а.е. 27  

Протоколна книга от заседанията, с данни за определянето на място за заселване на 

цигани (л 17, 43) 

9. ДА Бургас, ф. 110К, Гр.общ.управление Карнобат, оп.1, а.е. 25 Протоколи на 

Карнобатския градски общински съвет. Оригинали. Ръкопис. Съдържат сведения за: 

определените места за настаняване на бежанците (л 51) и циганите (л 122); 

10. ДА Бургас, ф. 426К, Църковно настоятелство при храм „Св.Иван Рилски“ с. 

Кошарица,  

оп.1, а.е. 9, Писма от енорийския свещеник до Архиерейското наместничество – Бургас 

във връзка със сключването на църковни бракове, изпращането на тримесечни 

финансови отчети и др. Съдържа сведения за: храмовете в енорията (л. 14, 20, 33, 34, 

35, 36); броя на къщите и християните в селата от енорията (л. 6, 14, 20); броя на 

циганите–мохамедани в селата от енорията (л. 103); 

оп.1, а.е. 11 Писма от енорийския свещеник до Сливенската митрополия и 

Архиерейското наместничество в Бургас за венчаванията и издадените позволителни 

писма, обучението на учениците по вероучение и др. ; Съдържа сведения за броя на 

циганите–мохамедани в енорията (л. 35); 

11. ДА Бургас, ф. 495К, Църковно настоятелство Храм „Св.Арахангел Михаил“ – с. 

Сунгурларе, оп.1, а.е. 6 Кореспонденция на църковното настоятелство при храм “Свети 

Архангел Михаил” – с. Сунгурларе /дн. град/ и на енорийския свещеник със 

Сливенската митрополия, Бургаското архиерейско наместничество и др. – сведения за  

живеещите в енорията мохамедани – турци и цигани (л. 31); 



12. ДА Бургас ф.753К Шагунов, Георги Петров, 1873-1948 оп.1, а.е. 445 Циган" - 

танго от Гогу Ботеа. Аранжимент за струнен оркестър. Бургас. 1928 

 

13. ДА Бургас, ф. 45 Гр.к-тет на ОФ с.Грудово  

оп.2, а.е. 32 Преписки с Околийския комитет на Отечествения фронт относно броя на 

българи, турци, цигани и др., състоянието на земеделието, продоволствието от първа 

необходимост и др. 1945-1946 

оп.2, а.е. 103  Статистически сведения относно станали изселвания и преселвания в 

Средецка община и сведения за броя на българи, турци и цигани., 1944-1947 

оп.6, а.е. 193 План, информации и др. за работата с българските цигани в областта на 

образованието през 1980 - 1981 години. 

14. ДА Бургас, ф. 51 Околийско управление Айтос, оп. 1, а.е. 20 Преписка с Главна 

дирекция на държавните дългове, Главна дирекция на статистиката, Околийско 

агрономство - Айтос и др. за уточняването на лицата, получаващи народни пенсии, за 

изселванията и преселванията по общини, за броя на циганите, за изхранването на 

непроизводителното население и др. 

15. ДА Бургас, ф. 112, оп.6, а.е.1 Гр.нар.съвет - Айтос 

Програма на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет - Айтос за по - 

нататъшното подобряване на работата сред българските цигани. 

16. ДА Бургас, ф. 141 Гр.НС Созопол,  

оп.5, а.е. 86 Програма, информации, справки и др. на Изпълнителния комитет на 

Градски общински народен съвет - Созопол за работа с българските цигани. 1979 

оп.6, а.е. 181 Сведения за раждания, женитби и умирания, естествен и механичен 

прираст на населението през 1979 г., броя на постоянните и временни жители през 1980 

г. и издирените и картотекирани български цигани в трудоспособна възраст. 

оп.6, а.е. 325 Месечни сведения за раждания, женитби и умирания за 1979 - 1980 г., 

естествен и механичен прираст и възрастова структура на населението за 1976 - 1978 г., 

броя на постоянните и временни жители за 1980 г. и издирените и регистрирани 

български цигани през 1981 г. 



17. ДА Бургас, ф.640, Гр. Общ.нар.съвет – Мичурин, оп. 5, а.е. 61 Отчет, оценка и 

анализ за дейността сред българските цигани в община Мичурин (Царево). 1984 1985 

 

18. ДА Бургас, ф. 658, Градски общински народен съвет Малко Търново, оп.5, а.е. 

208 Информации за работата на Общинската комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, състояние на детската престъпност и 

образованието на циганите. 1980, 1985  

 

 

19. ДА Бургас, ф.666, Селски общински народен съвет /СОНС/ - с.Обзор 1944-, 

оп.2, а.е.30 Таблица за социално - битовото положение на циганите., 1967 

 

20. ДА Бургас, ф. 1172, Районна болница – Айтос, оп. 2, а.е. 22  Мероприятия за 

подбряване медицинското обслужване, здравната просвета, повишаване санитарната 

култура и намаляване на детската смъртност сред българските цигани. 1979  

 

 

21. ДА Бургас, ф. 1195 СМК Домостроително предприятие 1, - Бургас, оп.2, а.е. 85 

Информация, мероприятия, справки и други за подобряване на работата в 

Домостроително предприятие №1 - Бургас сред българските цигани през 1978 - 1979 и 

1982 година. 1978-1982  

 

22. ДА Бургас, ф. 1331 Санаторно-курортен филиал Поморие 1963 – оп.1, а.е. 51 

Мероприятия и списък изготвен от актива на филиала във връзка с възпитанието на 

българските цигани при Санаторно курортния филиал - Поморие през 1978 год. 

 

 

23. ДА Бургас, ф.1390, Окръжен съвет за култура 1967-1987   

оп.4, а.е. 32 Докладна записка на секретаря на ИК на Окръжен народен съвет и 

програма за работата с българските цигани за 1979 - 1982  

оп.4, а.е. 41 Информация за работата на Окръжния съвет за култура и Териториалния 

комплекс култура /ТКК/ с българските цигани, с приложения. 1979 , 1984  



24. ДА Бургас, ф. 1416 Стоп. предпр. „Благоустройство и комунално стопанство“, 

оп. 2, а.е. 21 Информации, обяснителни записки и др. на ръководството до Общински 

народен съвет - Бургас за работата с българските цигани през 1979 - 1984 год. 

 

25. ДА Бургас, ф. 1551 Даскалов Слави Алексиев оп.1, а.е. 34 Снимки на С. 

Даскалов сред цигани в Поморие. Прави. Цели и полуфигури. Оригинали. 6/8,5 см. 

 

 

26. ДА Бургас, ф.1287Б, Общ.к-тет на БКП, Граматиково, 1959-1960  

Писма от ОбК на БКП – с. Граматиково до ОК на БКП – Бургас и др. с данни за 

политическото и икономическото положение в района, за броя на циганите и др. 

сведения (1959). 

 

Варна 

27. ДА Варна, ф. 105К, Селско общинско управление, с. Девня 1879-1944  

Общото население, съгласно преброяването на 31 декември 1934 г., е 4106 души, 

от които 3961 - българи, 130 - турци и 15 цигани. 

 

28. ДА Варна, ф. 337, Селски общински народен съвет с.Суворово, оп.1, а.е. 142 

Протоколи за: относно прекратяване на скитничеството на цигани; 1950 г.  

 

 

Велико Търново 

29. ДА Велико Търново, ф.372К, Първоначално у-ще „Кирил и Методий“, с. 

Правда, 1878-1944  

 Селото се намира на 2. 5 км на север от гара Горна Оряховица. Разположено е 

на левия бряг на р. Янтра. Първоначално се е намирало между жп линията за София и 

Русе. на 2 юни 1897 г. става голямо наводнение на р. Янтра и го залива. Тогава селото 

се застроява по на север на един километър където си остава и до днес. Отначало 



селото се казвало Циганово. Името си носи от циганите, които заселил беят в 

чифлика си да му работят. Тогава селото се е наричало с турското име Ченгене кьой. 

След няколко години идват българи майстори от балкана да работят постройки в 

бейския чифлик. Беят им предложил да се заселят тук, като им продал ниви на по-

ниски цени. Циганите постепенно се разбягали. Придошли и се заселили турци и така 

се образували две махали българска и турска, а по-късно след изчезването на турците 

махалите се наричали горна и долна. Със заселването на българите се променя и 

името на селото на Циганово. 

Протоколи от заседания на църковното настоятелство (1928 - 1946) 

30. ДА Велико Търново, ф. 503К, Народно читалище „Зора“, с. Стамболово   

„Театралният колектив беше заздравен и изнесе много добре подготвени пиеси като 

"Цигани", "Цилувка пред огледалото", "Луди млади", "Ревизиро", "Д-р", "Когато гръм 

удари" и др.“ 

31. ДА Велико Търново, ф. 661К, Градско общинско управление Свищов, оп.1 , 

а.е. 25 Решения за: забрана на циганите да колят едър добитък по домовете си с цел 

продажба на месото, а режимът за продажба на живи агнета и агнешко месо да остане 

без промяна; 

 

32. ДА Велико Търново, ф.38, Читалище паметник „Искра“, оп.4, а.е.12 

Информация за работата на читалището с малцинственото население - турци и цигани 

 

 

33. ДА Велико Търново, ф.588, Гр.общ.нар.съвет – Лясковец, (1944  

оп.5, а.е. 60, Мероприятия и информация на Общински народен съвет, Министерство 

на вътрешните работи и Отечествен фронт - Лясковец за по - нататъшно подобряване 

на работата сред българските турци, българските цигани и потомците на насилствено 

помохамеданчените българи. 1979, 1980  

 

34. ДА Велико Търново, ф.1094, Владков, Нейко Христов 1896-1974 краевед, оп.1, 

общо 17 а.е....Архивните материали от личния фонда на Нейко Христов Владков са 

резултат от дейността за участието на михалчани в Априлското въстание и такива, 



свързани с родното му село. Правил опити за проучване произхода на циганите. 

Проучил и написал родословното дърво на всички родове в с. Михалци. 

Писма от общественици и краеведи по написване историята на с. Михалци 

(1955-1963) и за произхода на циганите (1959-1960). 

35. ДА Велико Търново, ф. 1140, Районна болница – Горна Оряховица, 1948 –  

оп.3, а.е. 109, План-мероприятия за подобряване работата сред българските цигани през 

1979-1985 г. 

 

36. ДА Велико Търново, ф. 1226 Начално училище „Иларион Макариополски“ 

Елена, 1963, оп.3, а.е. 9 Сведения за броя ученици – цигани и турци за 1986, 1991 г.; 

статистически отчети за общообразователните училища на 1 окт. 1990 – 1 окт. 1995 г. и 

за дейността на библиотеките през 1992 г. Оригинал. Машинопис. Белова. Ръкопис. 

 

 

37. ДА Велико Търново, ф. 1425 Целодневна детска градина „Първи юни“, Велико 

Търново, 1963-, оп.2, а.е.10 Планове за тематични проверки /ТП/ за 1986/1987, 

1988/1989 – 1989/1990 г. и информация за ТП за 1980 г. във връзка с овладяване на 

българския език от цигани и турци. Оригинал. Копие. Машинопис. 

 

 

Видин 

38. ДА Видин, ф. 17К,  Гр.общинско управление Видин, 1878-1944 , 

оп.1, а.е.3, Журнално постановление (протокол) от заседание на Видински градски 

общински съвет № 98 от 18 септ. 1881 г. Решения за: 3. отхвърляне молбата на цигани-

чергари да си направят жилища в района на Боклук капия и насочването им към 

строителство на ул. "Кулска" (х. Ибиш махала) 

оп.1, а.е.4, Постановление от заседание на Видински градски общински съвет № 103 

от 2 ноем. 1883 г. Решения за: 1. даване право на 12 души цигани-чергари да си 

построят бараки от дървен материал между пазара и Боклук капия срещу годишен 

наем по 18 лв. за всеки и с условие при преустрояването на града да освободят мястото; 



оп.1, а.е. 5 Постановление от заседание на Видински градски общински съвет № 100 от 

11 юли 1884 г. Решения за: 1. възлагане на общинското управление да изиска от 

циганите, които са направили къщи - плетарки на градско място да плащат наем и да ги 

предупреди, че в случай на нужда се задължават да ги развалят, да изравнят мястото и 

да се преместят; 

оп.1, а.е. 6 Постановление от извънредно заседание на Видински градски общински 

съвет № 78 от 20 май 1885 г. Решения за: 1. упълномощаване на кмета Димитър 

Златарев да потърси чрез съда неплатените наеми от цигани, които са си построили 

къщи-плетарки на градски места край крепостния ров на пазара; 

 оп.2, а.е. 3 Протоколна книга на Градско общинско управление - Видин за периода 11 

януари - 11 ноември 1936 г. С решения за упражняване занятие на месарските 

работници; одобряване герба на града; изместване на циганите от заеманите от тях 

места, като се подпомогнат за построяване на нови жилища; 

39. ДА Видин, ф. 18К, оп.2, а.е.13, л.2 гръб Снимка на Коритарския мост на шосето 

между селата Мали Дреновец и Арчар, Видинско. 1935 г. Описание: Мостът е строен 

от циганите в с. Арчар по трудова повинност и със средства на общината.  

 

40. ДА Видин, ф. 122К, Денев, Бърни Бончев  

оп.1, а.е. 122 д-р Б. Бончев. "Проблемата за циганите". Изследване върху живота, 

миналото, езика на циганите, анекдоти за тях, препис от постановление на 

Министерския съвет за уреждане въпросите на циганското население в България, 

изрезки от видински вестник с публикувана статия на Бончев "Из миналото на 

циганите" и други. Оригинали. Ръкопис. Печатно. 

41. ДА Видин, ф.205К, Окръжно мюфтийство-Видин, 1895-1944,  

оп.1, а.е. 104 Удостоверения от Мюфтийското наместничество – Лом, издавани на 

селски общински управление от Ломска околия за броя на циганите, изповядващи 

мохамеданската религия, 1922  

42. ДА Видин, ф. 239 К, Селско общинско управление Грамада, Видинско, 1879-

1944, оп.1, а.е. 7 Заповедна книга на Селското общинско управление - Грамада (гр.), 

Видинско със заповеди на кмета за назначаване на комисии, забрана пускането на 



кучета по улиците на селото, назначаване и уволняване на общински служители, 

забрана скитането на цигани-чергари из селата на общината и други, 1925 г.  

 

43. ДА Видин, ф. 378К, Селско общинско управление, с.Винарово, оп.1, а.е. 25 

Писма от Министерството на вътрешните работи и народното здраве до окръжните 

управители, околийските началници и кметовете в България за най-строго спазване на 

Закона за страните, забрана засяването на растението "индийски коноп", необходимите 

документи, които трябва да представят желаещите да емигрират в Аржентина, забрана 

скитничеството на цигани-чергари и за закрила на момичетата, кандидатки за слугини в 

София, 1931 г. 

 

 

44. ДА Видин, ф. 425 К, Църква „Св. Великомъченик Георги“- Белоградчик 1869-

1948,  

оп. 1, а.е. 6 Информация на ОбК на БКП - Нови пазар за подобряване работата сред 

българските цигани. 

 

45. ДА Видин, ф. 519К, Групов фонд „Селски общински управления от Видински 

окръг“, 1888-1942  

оп.1, а.е.1, Протокол на Селския общински съвет - Арчар, Видинско за определяне част 

от общинската мера, опис на същата, декларация от жители на селото и скици на 

парцели, от които ще бъдат изселени коритарите и циганите-калайджии и настанени 

върху тях пострадалите от наводнението през 1942 г. жители на селото. 

 

46. ДА Видин, ф.528К, Попов, Димитър Христов /1879-1957/  

оп.1, а.е.31 Цигани - операта превод от немски б.д. 

 

47. ДА Видин, ф. 109 Селски общински народен съвет Грамада, 1944- , оп.1, а.е. 10 

Писма, известия, сведения и други между Столичния градски съвет - София, Градското 

общинско управление - Кюстендил, Градския народен съвет - Видин, Главна дирекция 

на статистиката - София, председателя на Селския общински народен съвет - Грамада, 

Видинско и други за: … отсядането на циганите - чергари и други. 1949-1950.  



48. ДА Видин, ф. 111, Селски народен съвет с. Водняци,  

оп.1, а.е. 63 Списъци, съставени от Общинския народен съвет - с. Воднянци, Видинско, 

по номериране на дворните места през 1946 г., на домакинствата и заведенията, на 

главите на домакинствата, от които трябва да се събере дялов капитал и членски внос за 

Водния синдикат за силодобиване "Миджур" през 1947 г., на циганите и на 

домакинствата от селото, които трябва да предадат на държавата задължително 

количество месо през 1949 г. 

49. ДА Видин, ф. 203, ДСО „Български тютюни“,  

оп. 9, а.е. 142 Мероприятия на Заводския профкомитет, стопанското ръководство и 

други обществени организации при Тютюнев комбинат (ТК) "Дунав" - Видин за: 

изпълнение на решенията на Юлския пленум на Централния комитет на Българската 

комунистическа партия (ЦК на БКП), Осмия пленум на Централния съвет на 

Българските професионални съюзи (ЦС на БПС) - София и други; подобряване 

съвместната работа с Димитровския комунистически младежки съюз (ДКМС); работата 

с българските цигани; борбата с отрицателните явления; честване на 40-годишнината 

на тютюневия монопол и други през периода 1976 - 1978 и 1981 - 1987 г. 

 

50. ДА Видин, ф. 489 Окръжен народен съвет Видин,  

оп.36, а.е. 37 Информации и справки от началника на Окръжна държавна инспекция по 

труда - Видин за работата по издирването, картотекирането и настаняването на работа 

през 9-месечието на 1980 и цялата 1981 г. на българските цигани от Видински окръг, 

1980-1982 г.  

оп.39, а.е.29 Протокол от заседание на Бюрото на Окръжния съвет за народна просвета 

- гр. Видин с решения по работата на държавно-обществените органи за народна 

просвета и учителските колективи с учениците на българските цигани, резултатите от 

дванадесетия републикански преглед по техническото и научно творчество на 

младежта, приемане на план за зимния отдих на учениците и други и информации, 

планове, мероприятия и други по същите въпроси, 1983 

 



51. ДА Видин, ф. 1166, Попова, Савина Кръстева, 1932- , оп.1, а.е.31, л.1, 5 и 11 

Снимка на сцена от оперетата "Цигански Барон" от Йохан Щраус, поставена от 

Самодейния оперетен театър във Видин. 1954 г. 

 

52. ДА Видин, ф. 1171, Общински синдикален съвет на конфедерацията на 

независимите синдикати в България, оп.1, а.е 85 Информация и справка за работата на 

ОбС на БПС с българските цигани-работници. 

 

 

53. ДА Видин, ф. 1175 Груев, Нинко, 1932- , оп.2, а.е. 31 Информации и съобщения 

от Нинко Груев за дейността на Регионалния съюз на потребителите във Видин, 

създаването на регионална организация на циганите във Видин, резултатите от 

проведените избори за кметове и др. 1991. 

 

54. ДА Видин, ф. 332Б, ОК на БКП, 

 оп.1, а.е 714 Информация от отдел “ПА” при ОК на БКП – Видин за изпълнението на 

указанието на Секретариата на ЦК на БКП за подмяната на паспортите на българските 

цигани, които имат турско-арабски имена 1981. 

 

55. ДА Видин, ф.120, ЧП, , 1942 г.,  

Протокол на Селско общинско управление - Арчар, Видинско за изселване 

коритарите и циганите - калайджии от селото (1942 г.) 

 

 

Враца 

56. ДА Враца, ф.2К, Обл. Дирекция-Враца, 1980-1947 г., оп.3, а.е. 1005, Преписка 

по изселване на коритарите и циганите калайджии от село Арчар, Видинско. 

 

57. ДА Враца, ф. 367К, Църковно настоятелство при църква „Св.Троица“, с. 

Криводол,  



оп. 1, а.е 27, Молби от цигани-мохамедани за кръщаване; кореспонденция по текущи 

въпроси, 1943,1944 г. Молби от цигани - мюсюлмани за покръстване (1943 - 1944) 

58. ДА Враца, ф. 382К Църковно настоятелство при църквата Св. 12 апостоли“, 

1898, оп. 1, а.е. 18  Указания за масовото покръстване на цигани и мохамедани. Бюджет 

за 1938 год. Отчети за 1936 - 1938 год. Ревизионни актове за 1937 год. Протоколи и 

кореспонденция на настоятелството за 1937 год. 

 

59. ДА Враца, ф.391 К, Църк.настоятелство – с.Бистрец,  

оп.1, а.е. 1 Кореспонденция на църковното настоятелство със Светия Синод, Врачанска 

Митрополия, Архиерейско наместничество - Оряхово по административни, стопански и 

финансови въпроси; покръстване на цигани - мюсюлмани; събиране на волни помощи 

за строеж на църковната сграда 

 

 

60. ДА Враца, ф.393К, ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО - С. БИСТРЕЦ, 

ВРАЧАНСКО (1898 – 1944,  Кореспонденция на църковното настоятелство със 

Светия Синод, Врачанска Митрополия, Архиерейско наместничество - Оряхово по 

административни, стопански и финансови въпроси; покръстване на цигани - 

мюсюлмани; събиране на волни помощи за строеж на църковната сграда (1922 - 1948) 

 оп.1, а.е.2 Кореспонденция на църковното настоятелство със Светия Синод, Врачанска 

Митрополия, Архиерейско наместничество - Оряхово по административни, стопански и 

финансови въпроси; покръстване на цигани - мюсюлмани; събиране на волни помощи 

за строеж на църковната сграда 1934 1938  

оп.1, а.е.3 Кореспонденция на църковното настоятелство със Светия Синод, Врачанска 

Митрополия, Архиерейско наместничество - Оряхово по административни, стопански и 

финансови въпроси; покръстване на цигани - мюсюлмани; събиране на волни помощи 

за строеж на църковната сграда, 1939, 1943 

оп.1, а.е.4 Кореспонденция на църковното настоятелство със Светия Синод, Врачанска 

Митрополия, Архиерейско наместничество - Оряхово по административни, стопански и 

финансови въпроси; покръстване на цигани - мюсюлмани; събиране на волни помощи 



за строеж на църковната сграда. Ревизионен акт за извършена финансова ревизия за 

1930 - 1937 год. 

 

61. ДА Враца, ф.394К, ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО с.Кулата 1924-1944  

Кореспонденция на църковното настоятелство със Светия Синод, Врачанска 

Митрополия, Архиерейско наместничество - Оряхово по административни, стопански 

и финансови въпроси; покръстване на цигани - мюсюлмани; събиране на волни помощи 

за строеж на църковната сграда (1924 - 1947) 

62. ДА Враца, ф. 437К Църковно настоятелство при църква „Св. Апостол и 

Евангелист Лука“, с. Търнава, оп.1, а.е.1 Кореспонденция със Св. Синод на Българската 

църква, Врачанската  митрополия и Оряховското архиерейско наместничество във 

връзка с преброяване на населението, покръстване на цигани - мюсюлмани  и по 

административно-финансови въпроси., 1934-1935. 

 

63. ДА Враца, ф. 484К, Църковно настоятелство при църква „Св.Параскева“, с. 

Михайлово,  

оп.1, а.е 38 Кореспонденция с Врачанската Митрополия относно покръстване на 

цигани - мохамедани срешу оземляване и за изселване на някои от тях в Турция. 

Сведения за религиозно - просветната работа за III и IV тримесечие на 1938 г. 17.01 -

31.12.1938 г. 1938. 

оп.1, а.е. 42 Кореспонденция с Врачанската Митрополия и Оряховското архиерейско 

наместничество по гражданското състояние на жителите. Запрещение за благославяне 

браковете между българи и евреи. Указания и сведения за покръстване на цигани -

мохамедани. Удостоверения за вписване на жители от селото в църковните регистри 

03.01 -31.12.1942 г. 

оп.1, а.е. 44, Кореспонденция c Врачанската Митрополия и Общинското управление в 

селото по покръстване на циганите - мохамедани, отдаване на църковните имоти под 

наем. Удостоверения за вписване на жители от селото в църковните регистри 21.01 -

24.11.1944 г. 

 



 

64. ДА Враца, ф. 579К, Здравна служба с. Камено поле 1908-1944  

оп.1, а.е. 73 Заповеди и писма от Областния лекар за работата на участъка, протоколи 

от проведени ревизии, наредби за скитащите цигани, писма за вземане мерки против 

петнистия тиф, 1939 . 

 

65. ДА Враца, ф.86, Обл.комитет на ОФ Враца 1944-1987, 

оп.6, а.е. 173 Информации за работата с българските цигани. 

 

66. ДА Враца, ф. 242, Селски общински народен съвет, с. Остров, Врачанско, 1944  

оп. 3, а.е. 151, Сведения станалите събития по гражданското състояние, сведение за 

пререгистрирани цигани на българи. 

 

67. ДА Враца, ф. 265, Селски общински народен съвет с. Фурен, Врачанско,  

оп. 3, а.е.19 Сведение за брой, професии, образование на българските цигани в село 

Фурен. 

68. ДА Враца, ф.278, Селски общ.нар.съвет – с.Борован, 1944- оп.5, а.е. 52 Справки 

за българските цигани. 1979 . 

 

69. ДА Враца, ф.396, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - 

С. СОКОЛАРЕ, ВРАЧАНСКО (1944 - ) Създава се театрален колектив от активисти, 

младежи ремсисти и политзатворници, които играят на наша сцена и обикалят 

съседните села с пиесите:"Цигани” с участието на Мара Груева, Мара Христова, 

Начко Илиев, Паисий Павлов, Павел Драганов и др. 

 

 

70. ДА Враца, ф. 668, ГК на ОФ – Бяла Слатина,   



оп.2, а.е. 31, Информации за политическата и културно-масовата работа сред 

българските цигани, 1978 1980. 

71. ДА Враца, ф. 871, ОК за държ.и нар.контрол,  

оп.3, а.е. 159 Материали от извършени проверки по изпълнение разпоредбите на МС от 

26.01.1979 година във връзка с българските цигани. 

 

72. ДА Враца, ф.926 ДП „Българска фотография“ Враца, 1949-1992,  

оп. 6, а.е. 7487 Негативи. Окръжно съвещание в с. Попица за циганите от български 

произход., 1980 г.  

а.е. 7488 Негативи. Окръжно съвещание в с. Попица за циганите от български произход 

1980 

а.е. 7490 Негативи. Окръжно съвещание в с. Попица за циганите от български произход 

а.е. 7491 Негативи. Окръжно съвещание в с. Попица за циганите от български произход 

а.е. 7505 Негативи. Окръжно съвещание в с. Попица за циганите от български произход 

 

73. ДА Враца, ф. 928 Народно читалище „Зора“, с. Гъбаре 1945-1976, Дълбоко 

вълнуващи, оставяйки трайни емоционални и идейни следи в съзнанието и душата на 

публиката са и пиесите „Хан Татар”, „Калин Орелът”, „Анга”, драматизацията на 

Пушкиновата поема „Цигани” и др. 

 

74. ДА Враца, ф. 936  Народно читалище „Никола Й.Вапцаров“ – с. Соколаре, оп.2 

Театралните самодейци при читалището подготвят и представят постановката 

„Цигани” в нашето село и околни села. 

 

 

75. ДА Враца, ф.1108, ОНС Враца,  

оп. 3, а.е. 445 Доклад за настаняване на работа и професионално обучение на 

българските цигани в окръга, 1979  

76. ДА Враца, ф. 1168, Общински комитет на ОФ с Гъбаре 1979-1987,  



оп.1, а.е.27 Информации за извършената работа от Общинската организация на ОФ с 

българските цигани, 1981,1982 

77. ДА Враца, ф. 1419, Ненчовски, Тодор Горанов, 1924-, оп. 1, а.е.21 Т. Ненчовски. 

Чернови на статии: „Думата на младите цигани”; „Неспокойни дни”; „Кавал ми плаче, 

нарежда”. Копия. Машинопис. 1960  

 

78. ДА Враца, ф. 372 Б, Трета партийна първична организация – с. Полица  Към 

ППО членуват и партийни членове - цигани и турци. 

 

Габрово  

79. ДА Габрово, ф.1К, Околийско управление Габрово, оп. 1, а.е. 181, 

Кореспонденция на Околийско управление - Габрово, списъци, нареждания, телеграми 

от МВРНЗ, Министерството на търговията, промишлеността и труда, кметове, по 

въдворяване циганите по местожителство…, 1936 г.  

 

80. ДА Габрово, ф.185 ОНС Габрово 1859-1987,  

оп.81, а.е. 26 Мероприятия, справки и други за състоянието по издирването, 

картотекирането и настаняването на работа на българските цигани през 1979 - 1980 г. 

оп. 85, а.е. 264 Програма за подобряване работата с децата на българските цигани в 

Габровски окръг. Оригинал. Машинопис.1979  

оп.96, а.е.1, Предложения и мероприятия за по-нататъшното разселване на българските 

цигани и повишаване активността им в изграждането на развито социалистическо 

общество. Оригинал. Машинопис. Ксерокс., 1979  

оп.101, а.е.26 Предложения, мероприятия, прогнози, информации и други относно: по-

нататъшното   подобряване работата сред българските цигани за тяхното по-активно 

включване в изграждането на развито социалистическо общество, в изпълнение 

решенията на Секретариата на Централния комитет на Българската комунистическа 

партия от месец септември 1978 г. и Разпореждане № 7 на Министерския съвет от 26 

ян. 1979 г. Оригинал. Копие. Машинопис. 1979-1981  

 



81. ДА Габрово, ф.318, Гр.нар.съвет Габрово, 1944 –  

оп. 16, а.е. 8 Кореспонденция по изпълнение на решенията на ПМС № 171 от 19 ноем. 

1981 г. – за българските цигани.  

оп. 16, а.е. 62  Сведение за учебните заведения, в които се учат деца на български 

цигани. 

82. ДА Габрово, ф.917 Окр.комитет за държавен и народен контрол – Габрово, 

1963-1987, оп.3, а.е.130 , Информация от председателя на Окръжен комитет за 

държавен и народен контрол - Габрово до председателя на Комитета за държавен и 

народен контрол - София относно резултатите от упражнявания систематичен контрол 

по Разпореждане № 7 на Министерския съвет от 26 ян. 1979 г. за подобряване работата 

сред българските цигани. Копие. Машинопис.  

 

83. ДА Габрово, ф.1488 Ученически интернат в Севлиево 1973-1993  

Ученическият интернат се открива на 1 септ. 1966 г. към Второ основно 

училище "Стефан Пешев” Севлиево. Интернатът се открива по специално 

разпореждане на Министерски съвет за обхващане на деца на български цигани 

Интернатът се открива по специално разпореждане на Министерски съвет за 

обхващане на деца на български цигани. Настанените в него са на пълна държавна 

издръжка, като родителите не получават семейни добавки. 

 

Добрич 

84. ДА Добрич, ф. 77К,  Селско общинско управление с. Дропла, Добричко, оп.1, 

а.е. 19 Списъци и сведения от кметските наместничества в община - с. Дропия (Дропла) 

до Околийско управление - гр. Балчик и др. за: инородното население в общината - 

турци, цигани и др.; поданици на Съветска Русия; моравските и македонски българи, 

пребиваващи временно в общината като работници; безимотните и малоимотни 

земеделски стопани и др. 1940.1944 

 

85. ДА Добрич, ф. 102, Гр.общински народен съвет Балчик, 1944- оп.2, а.е. 415, 

Списъци, молби и др. от ръководството на Градски народен съвет - гр. Балчик, и 



граждани от цигански произход за: изселени цигани от Балчик и заселени в съставните 

села на съвета; преименуване на циганското население; и др. 1960, 1961  

 

 

86. ДА Добрич, ф.175 Гр.общ.народен съвет Толбухин,  1944- ,  

оп.2, а.е. 81 Сведения за циганското население в гр. Толбухин (Добрич): изпратени на 

работа в предприятията, изселени цигани по селата за работа в трудово - 

кооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства, съборени 

къщи на цигани, застрашени от самосрутване и др., 1960-1961 

оп.5, а.е. 262 Годишен отчетен доклад за дейността на отдел "Народна просвета" при 

Общински народен съвет - гр. Толбухин (Добрич) и училищните настоятелства в града; 

информация за финансовата дейност и предстоящия бюджет за 1982 г. на направление 

"Народна просвета"; списък на именуваните ученици от основните и средни училища в 

града от малцинствен произход (цигани, турци и др.); 

87. ДА Добрич, ф.1077 Гр.общ.народен съвет Каварна,  

оп.5, а.е.68 Протокол с приложени материали от заседание на Изпълнителния комитет 

на Общински народен съвет - гр. Каварна, за: отчитане работата на Бюро "Работна 

сила" за осигуряване на работни места за българските цигани (според Разпореждане №7 

на Министерски съвет - София, от 26 ян. 1979 г.) 

оп.5, а.е.90, Протоколи с приложени материали от заседания на Изпълнителния 

комитет на Общински народен съвет - гр. Каварна, за: отчитане изпълнението 

Програмата за решаване социално - битовите и др. въпроси на българските цигани в 

селищната система през 1984 г. 

88. ДА Добрич, ф. 1212 ОК за държ.и нар.контрол – Толбухин,  

оп.3, а.е. 215 Информации и др. от проверка по изпълнение на Министерско 

постановление за подобряване работата сред българските цигани. 1979  

 

89. ДА Добрич, ф. 1224, ОНС Толбухин, 1959-1988, 

оп.3, а.е. 63 Разпореждания на Министерски съвет - гр. София, за: ежегодно 

провеждане на два международни панаира в гр. Пловдив и на международни 



технически изложби; утвърждаване на функционалната типизация на селищните 

системи в страната; ускоряване на проучвателните дейности на Добруджанския 

въглищен басейн; подобряване работата сред българските цигани; и др. 

оп.3, а.е. 463 Информации и др. от Комитета за държавен и народен контрол - гр. 

София, от ръководствата на народните съвети в Толбухински окръг (Добричка област) 

за комплексното административно обслужване на населението, подмяна на имената на 

българските цигани, по подобряване битовото обслужване на селското население, и др. 

оп.3, а.е. 896  Комплексна програма от ръководството на Дирекция "Народна просвета" 

при Окръжен народен съвет - гр. Толбухин (Добрич), за подобряване: работата в 

детските градини и предучилищните заведения; работата с българските цигани; и др. в 

Толбухински окръг (Добричка област). 1979, 1980  

оп.3, а.е. 1722 Разпореждане от Министерски съвет - гр. София, за подобряване 

работата всред българските цигани (1979 г.); информации и др. от ръководството на 

Окръжния съвет за култура - гр. Толбухин (Добрич), и др. за: подобряване работата 

всред българските цигани в Толбухински окръг (Добричка област); работата по 

възродителните процеси в окръга през 1985, 1986 г.; и др. 

оп.3, а.е. 2543 Информации, доклади и др. от ръководството на Окръжна държавна 

инспекция по труда - гр. Толбухин (Добрич), за: разхода на труд в промишлеността в 

Толбухински окръг (Добричка област); допълнителната потребност от работна сила; 

реализацията на младите специалисти; състоянието на трудовата дисциплина и 

текучеството на работната сила в промишлеността, строителството и транспорта; 

подобряване работата с българските цигани; и др. 1978, 1980 г.  

90. ДА Добрич, ф. 1519, Общински народен съвет Добрич, 1978,  

оп.2, а.е. 73 Планове от ръководството на Районен народен съвет - гр. Толбухин 

(Добрич), за подобряване работата на Съвета всред българските цигани в Толбухински 

окръг (Добричка област) през 1979 г. 

оп.2, а.е. 74 Планове, справки и др. от ръководството на Районен народен съвет - гр. 

Толбухин (Добрич), за: подобряване работата на Съвета всред българските цигани в 

Толбухински окръг (Добричка област); резултати от извършени проверки от Съвета в 

Толбухин по разпореждане №7 на Министерски съвет - гр. София, от 26 ян. 1979 г.; и 

др. 



91. ДА Добрич, ф. 1Б, Окр.комитет на БКП – Толбухин, 

 оп.2, а.е.2, Протоколи от заседания на Бюрото на ОК на БКП – Толбухин, с приложени 

материали за: …изпълнение на решения против турчеенето на цигани, татари и 

подобряване на идеологическата работа сред националните малцинства в Толбухински 

окръг; и др. 

оп.2, а.е. 123 Протоколи от заседания на Бюрото на ОК на БКП – Толбухин, с 

приложени материали за: дейността на ППО в учебните заведения; работата на 

окръжната комсомолска организация и сред българските цигани;… и др. 1978  

оп.2, а.е. 163 Протоколи от заседания на Бюрото на ОК на БКП – Толбухин, с 

приложени материали за: …работата по преименуване на българските цигани;…и др. 

1982 

92. ДА Добрич, ф.1150Б, Общ. Комитет на БКП – Толбухин, оп.1, а.е.10 Протоколи 

от заседания на Бюрото на ОК на БКП - Толбухин, с приложени материали за: идейно-

възпитателната работа по местоживеене с българските турци и цигани …и др. 

 

93. ДА Добрич, ф. 1151Б, Районен комитет на БКП Толбухин, оп.1, а.е. 13, 

Протоколи от заседания на Бюрото на РК на БКП - Толбухин, с приложени материали 

за: ефективното използване на торовете и хербецидите, подобряване работата сред 

българските цигани, физическата култура и спорта в района и др. 

 

 

94. ДА Добрич, ф.1153Б, Общински комитет на БКП, Генерал Тошево,  

оп.1, а.е.3, Протоколи от заседания на Бюрото на ОбК на БКП - Генерал Тошево, с 

приложени документи за: изключване на партийни членове, работата сред българските 

цигани, кадрови въпроси и др. 1979  

оп. 1, а.е. 19 Протоколи от заседания на ГК на БКП - Генерал Тошево - Бюрото, с 

приложени материали за: здравното обслужване, преименуване на българските цигани, 

кадрови въпроси и др. 1982  

95. ДА Добрич, ф. 1155Б, Общински комитет на БКП, Тервел, оп.1, а.е. 18 

Протоколи от заседание на Бюрото на Общинския комитет на Българската 



комунистическа партия - Тервел, с приложени материали за: извършената работа по 

преименуването на българските цигани в Тервелската селищна система; …и др., 1983  

 

96. ДА Добрич, ф. 1156Б, Общ. комитет на БКП – с. Крушари, оп.1, а.е. 6, 

Протоколи от заседания на Бюрото на Общинския комитет на БКП - с. Крушари, 

Толбухинско, с приложени към тях материали за: работата с българските цигани в 

Общината и др. 

 

 

97. ДА Добрич, ф. 1157Б, Общ.к-тет на БКП – Шабла,  

оп.1, а.е. 15 Протоколи от заседания на Бюрото на ОбК на БКП - Шабла, с приложени 

материали за: преименуване на българските цигани в селищната система, 

селскостопански, организационни въпроси и др. 1983  

 

Кърджали 

98. ДА Кърджали, ф.8К, Градско общинско управление – Кърджали, 

оп.1, а.е. 23, л. 44..Протокол от заседание на Кърджалийската Тричленна комисия № 84 

от 14 март 1923 година- Решение за приемане на изготвения избирателен списък с 

имена на цигани с утвърдено местожителство в града, които съгласно новия закон 

придобиват правото на избиратели в изборите за общински съветници. 

 

99. ДА Кърджали, ф. 1058, Стоянов, Кирил Попогеоргиев 1907-1988 

 оп. 2, а.е.5, Попгеоргиев, К. "Кърджалийските гробища"; "Евреи в Кърджали"; 

"Тракийски бежанци в Кърджали"; "Цигани в Кърджали"; "Арменци в Кърджали" - 

статии. 1979 1986  

 

Кюстендил 

100. ДА Кюстендил, ф.6К оп.1, а.е. 1, Окръжни и писма на Министерство на 

народното просвещение, Окръжната постоянна комисия и Окръжната училищна 



инспекция – Кюстендил за развитието на учебното дело в Кюстендилски окръг. 

Оригинал, копие. Ръкопис, машинопис, циклостил. 

101. ДА Кюстендил, ф.25К, оп.1, а.е. 12, л.136, 183 Протоколни решения на 

Градско общинско управление  Кюстендил  за определяне на места за заселването на 

лица от цигански произход 1907, Оригинал, Ръкопис.  

102. ДА Кюстендил, ф.35К, Ок.управление на М-вото  на ВНРЗ, оп.1, а.е.21 

Писма за ограничаване свободното движение из околията на циганите – катунар, 1939, 

1944 

103. ДА Кюстендил, ф. 5, Общинско управление Станке Димитров,  

оп.1, а.е. 3, л.121 Протоколно решение на Временната управа – Дупница за определяне 

на отделен квартал за циганите в града, 6.07.1948 Оригинал, ръкопис. 

оп.2, а.е.6  Протокол от заседание на Изпълнителния комитет на Гр.народен съвет за 

обзавеждане на помещение в квартала на циганското малцинство за ограмотяване на 

неграмотните и слабограмотните, 29 окт. 1954 г. Оригинал. 

оп.2, а.е. 13 Протоколно решение от сесия на Гр.народен съвет за определяне на терен 

за заселване на едно място циганското население, 13 март 1958 г., оригинал. 

 

104. ДА Кюстендил, ф.39 Селско общинско управление Бобошево, оп.1, а.е.2, 

л.134  

Писмо на Околийския народен съвет-Дупница до съвета на село Бобошево за 

създаване условия за заседнал живот на циганите, 2.02.1950 г. Циклостил 

105. ДА Кюстендил, ф. 56 Околийски комитет на ОФ – Кюстендил, оп.1, а.е. 

29, л. 76  

Мероприятия на Околийския комитет на ОФ за подобряване материалното, 

битовото и културно състояние на цигани и града, 22 септ. 1954 г. Копие. 

106. ДА Кюстендил, ф.66 Селски народен съвет – с. Червен брег, 

Кюстендилско 1944-1958, оп.1, а.е. 37 Информация за работата сред циганското 

население, 1963, 54 л. 

 



107. ДА Кюстендил, ф. 430 Селски общински народен съвет...., оп.1, а.е. 18 

Протоколно решение Протоколно решение на ИК на ОНС Кюстендил за подобряване 

на икономическото и социално положение на циганското малцинство в Кюстендилски 

окръг, 22 юли 1960, оригинал Машинопис 

 

108. ДА Кюстендил, ф. 562, Гр.общ.народен съвет Кюстендил, оп.1, а.е. 20, л. 

200-201 Протоколни книги на Изпълнителния комитет на Гр.народен съвет – 

Кюстендил за подобряване жизнените условия на циганското малцинство в града, 

5.02.1959 г. Оригинал. 

оп.3, а.е. 44, л. 74-78 Програма на Градския народен съвет  Кюстендил за разрешаване  

проблемите на българското население от цигански произход, 16.10.1975 г., Оригинал, 

Машинопис. 

109. ДА Кюстендил, ф. 571 Затвора в Бобов дол, оп. 1, а.е.2, л.94 Сведение на 

Затворническото общежитие с. Гр. Бобов дол за броя на затворниците-цигани в 

общежитието, 19 октомври 1961 г. копие. 

 

110. ДА Кюстендил, ф. 642 Окр.народен съвет Кюстендил, оп.1, а.е.24, л.16 

Протоколно решение на ИК на ОНС Кюстендил за издирване и настаняване на работа 

на всички трудоспособни цигани в Кюстендилски окръг, 22.07.1960, Оригинал. и 

Протоколно решение на ИК на ОНС Кюстендил за подобряване на икономическото и 

социално положение на циганското малцинство в Кюстендилски окръг, 22 юли 1960, 

оригинал Машинопис. 

оп.5, а.е. 14, л.51 Из протоколно решение от заседание на Изпълнителния комитет при 

ОНС – Кюстендил за програма за решаване проблемите на българското население от 

цигански произход в окръга. 27.01.1976, Оригинал, Машинопис.  

оп.5, а.е. 42, л.133 Протоколно решение на Изпълкома при ОНС Кюстендил за 

подобряване работата сред българските цигани 2.07.1979, Оригинал, Машинопис. 

оп. 6, а.е. 117, л. 55-58 Инф. на Общинския народен съвет Станке Димитров за 

подобряване на работата сред българските цигани и за тяхното още по-активно 

включване в изграждането на развито социалистическо общество в окръга. 1981 г. 

Циклостил.; л. 117-122  Информация на Общинския народен съвет Кюстендил, 



Кюстендилски окръг за работата сред българското население с цигански произход, 

1981, Циклостил.; л. 127 Информация на Окръжния народен съвет  Кюстендил с данни 

за работата сред българските граждани от цигански произход, 23 .09.1982 г. Циклостил 

111. ДА Кюстендил, ф. 659 Електрификационен район Станке Димитров, 

1948-2000, оп.6,  

При обработка на архивните документи не се намериха някои. Причината за 

това (съгласно писмо на предприятието № 154 от 31 юни 1999 г.) е, че помещението е 

било разбито от цигани и документите са занесени на Вторични суровини през 1996 г. 

112. ДА Кюстендил, ф. 662 Окр. Комитет на ОФ-Кюстендил,  

оп.1, а.е. 1, л. 74 Протоколно решение на ИК на ОФ – София , окр. И общинските 

комитети на ОФ в районите, където има циганско население да разширят работата на 

активите сред циганското население 4.04.1962 

оп.1, а.е.26, л.107 Доклад за работата на окръжната организация на ОФ-Кюстендил 

през 1965–1966 г., с данни за незадоволителна работа на комисията по 

организационните въпроси за работа с циганското население, 19 април 1967 Оригинал, 

Машинопис. 

оп.1, а.е 37, л.20-36 Информация на ОК на ОФ-Кюстендил за работа сред циганското 

население в окръга 1967/1968 г. с данни за общия брой цигани в окръга и по населени 

места. Б.д. Копие. Машинопис.; л. 10, 12-13, 32 Планове и мероприятия на Окръжния 

комите на ОФ – Кюстендил за работа сред циганското население в окръга през 1966/67 

г., Б.д. Оригинали и копия. Машинопис.; л. 24 Информация на Окръжния комитет на 

ОФ-Кюстендил за работа сред циганското население в окръга през 1967/1968 г. , с 

данни за броя на циганчетата-ученици от първи до осми клас, Б.д., Копие, Машинопис. 

оп.1, а.е.5 Решение на Бюрото на ОК на ОФ-Кюстендил за изграждане на комисии в 

Кюстендил и Ст.Димитров за работа сред циганското население през 1962 г., 

машинопис Препис 

оп.4, а.е. 55, л.208-226 Доклад на Окр. комитет на ОФ Кюстендил с данни за работата с 

българските цигани, 20 окт. 1983, Копие, Машинопис. 

 



113. ДА Кюстендил, ф.655, оп.1, а.е. 4, л. 168-169 Информация на 102 низова 

организация на ОФ гр.Станке Димитров за работата сред циганското малцинство през 

1968 г. , 23.02.1968, Оригинал, Машинопис 

оп.2, а.е. 4, л.191-196 Информация на Градския комитет на ОФ гр.Станке Димитров за 

дейността му сред българските граждани от цигански произход. 8.12..1974, Оригинал, 

Машинопис. 

 

114. ДА Кюстендил, ф. 739, Колекция „Отечествена война“, 1944-1945, оп. 5, 

а.е. 47, Снимка на военни от Тринадесети пехотен Рилски полк - Кюстендил сред 

унгарски цигани през 1945 г. 

115. ДА Кюстендил, ф.794, Любителски киноклуб – Кюстендил, 1962-  оп.1, 

общо 5 а.е. Филми за работата в селското стопанство, за първото модно улично шоу 

в Кюстендил, за традициите на циганите, за стенописите в черквата в с. Жиленци и 

за скулптура Спаско Тричков от с. Долно село [1982], 1988, 

116. ДА Кюстендил, ф. 880 Четвърто основно училище „Никола Йонков 

Вапцаров“, Кюстендил, 1956 г. ,  

117. ДА Кюстендил, ф.1Б, оп. 6, а.е. 224 –Планове, справки във връзка с 

паспортизация и преименуване, 1981  

 

 

Ловеч 

118. ДА Ловеч, ф. 215 К, Селско общинско управление с.Борима 1884-1934   

До края на 1880 г. Борима отново се създава като село с 369 жители, от които 

363 турци и 6 други, вероятно цигани. Започва и преселване на български семейства от 

съседните села и махали: Дълбок дол, Калейца, Габърска и др. Според статистиката 

движението на населението е следното: 1887 г. - турци - 401, цигани - 21, българи - 

301 и други - 2; 1892 г. - турци - 319, цигани - 23, българи - 473; 1900 г. - турци - 383, 

цигани - 62, българи - 702. 

119. ДА Ловеч, ф. 107 Селски общински народен съвет – с. Баховица, 

Жителите на общината са предимно българи с незначителен процент турци и цигани. 

 



120. ДА Ловеч, ф.158, оп.2, Сел.общ.нар.съвет с.Дойренци. В зависимост от 

икономическите и политическите промени в страната се променя и броят на 

населението. През 1903 г. селото наброява 1886 българи, 121 турци и 143 цигани. През 

1946 г. българи са 3277, турци - 24, цигани - 156, а през 1970 г. населението намалява, 

като българите са 2555, турци - 4, цигани - 84. 

 

 

121. ДА Ловеч, ф. 197 Селски общински съвет – с. Брастница, оп.3, а.е. 17 

Мероприятия за осъществяване до край на ПМС № 258 от 18 дек. 1958 г. по 

ликвидиране скитничеството на циганите, за установяването им на подходяща и 

постоянна работа и подобряване на битовите и хигиенни условия, за възпитателната 

работа с техните деца, за подобряване работата на българите от цигански произход и 

др. 1974-1979 

 

122. ДА Ловеч, ф. 205, Народно читалище „Учител“, с. Бежаново, Ловешко 

1921- оп.2, а.е.15 Групови снимки на самодейци от читалището в  пиесите "Цигани" и 

"Чернозем" 1963, 1976 

 

123. ДА Ловеч, ф.443, оп.2, а.е. 1, прибл. 1967-1968 Писма от председателя на 

ОбК на ОФ до ОК на ОФ - Ловеч със сведения за работата на жените в ТКЗС, за 

работата сред циганите и общинската лекционна група. 

 

 

124. ДА Ловеч, ф. 530 Народно основно училище „Кирил и Методий“, с. 

Алекснадрово. 

 След Балканската война демобилизирани войници взривяват джамията и 

минарето, а на нейно място е построен двуетажен общински дом, в който е 

настанено допълнителното Земеделско училище.  

За успокоение на религиозните чувства на мохамеданите цигани и турци в 

техния квартал е построена сграда през 1926 г. с три стаи две по-големи и една 

малка. Едната голяма стая служи за джамия, а другата за училище. В това 

малцинствено училище най-дълго са учителствали Димитър Христов Богданов – до 

пенсионирането му и Иляз Чаушев до закриването на училището през 1960 г. 



125. ДА Ловеч, ф. 1035, оп.2, а.е.14 Програма за по-нататъшното 

усъвършенстване на работата с децата на българските цигани през деветата петилетка. 

Печатно. 1986. 

  

126. ДА Ловеч, ф.1175, Управление Култура-Ловеч, 1970-1987 оп.1, а.е. 74 

Мерки на ОС за култура  - Ловеч за подобряване културната дейност сред  потомците 

на насила  помохамеданчване  на българите  и българските цигани. 1983, 1985  

 

Монтана 

127. ДА Монтана, ф. 3К Гр.общинско управление Фердинанд, оп.1, а.е. 9 

Протоколи от заседания на Градски общински съвет – гр. Фердинанд, сведения за 

продадени общински места за заселване на цигани (л. 87–88). 

 

128. ДА Монтана, ф. 34К, Околийско управление – Берковица, 1882-1944, 

оп.1, а.е.267 Преписка между Врачанското областно управление, Околийско 

полицейско управление - гр. Берковица и полицейските участъци от околията, за общия 

брой на населението с данни за българското население и малцинствата /евреи, цигани, 

турци, сърби, гърци, руси и др./. 

 

 

129. ДА Монтана, ф. 57К, Каучукова фабрика „Българска бата“, Събирателно 

дружество „Братя Лукови“,  

оп.2, а.е. 56 Писма, сведения, отчети на СНС с. Темелково за: национализирането на 

дъскорезницата на Евлоги Тасев, предприемане мерки за премахване на 

скитничеството, забрана за движение на волски коли по градските и междуселски 

шосета, годишен отчет на Всестранна кооперация "Съзнание" с. Батановци, 

регистрация на населението със забрана в новите карти да не се пише на циганите и 

помаците, че са турци и др. 1950 

130. ДА Монтана, ф. 76К, Гр.общ.управление-Лом 1878-1948,  

оп.1, а.е. 6 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет – 

Лом….предоставяне на места за заселване на 60 фамилии цигани-чергари (л. 146); 



оп.1, а.е. 12 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет – Лом. 

Сведения за  изселване на циганите от центъра на града (л. 92–93) 

оп.1, а.е.14 Протоколна книга… преместване на циганите в градската мера (л. 15–16, 

120–122, 126–127) 

оп.1 а.е. 15 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет и на 

общинското управление – Лом. – сведения за заселването на циганите (л. 9–10, 50–51, 

86–87) 

оп.1, а.е. 17 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет-Лом, 

20.01.1896-23.12.1896 г. Сведения за: заселването на циганите (л. 9–10, 50–51, 86–87) 

оп.1, а.е. 65 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет – 

Лом.Сведения за: - общинския бюджет (л. 1–2, 12, 17–19, 52, 76–77, 107–122, 144, 164)- 

разширяване двора и ремонт на училище “Петър Берковски” (л. 2, 95)- отделяне на 

парцела за циганите в гробищния парк (л. 3) 

оп.1, а.е.133, Заповедна книга на кмета - забрана за настаняване на цигани-катунари в 

града (л. 70) 

 

131. ДА Монтана, ф. 79К, Гр.общинско управление-Берковица,  

оп.1, а.е.3 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет, 1923-1924 г. 

Решения за: даване гаранция за банков заем на читалище "Развитие" за построяване 

на читалищна сграда (л. 4); свикване мъжкото население в общината за отбиване на 

временната трудова повинност (л. 7); благоустрояване на улиците (л. 8, 36); 

определяне общинско място за заселване на циганите (л. 10); приемане бюджета на 

Училищното настоятелство (л. 12); 

оп.1, а.е.17 Протоколна книга от заседания на Градския общински съвет – Лом. 

Сведения за преселване на циганите (л. 85–86) 

132. ДА Монтана, ф.2, Градски общински народен съвет – Михайловград, 

1944 –Програма (1987), отчет (1986) и информация (1988) за работата сред 

българските цигани (1986-1988) 



оп.1, а.е. 118 Програма (1987), отчет (1986) и информация (1988) на Община 

Михайловград за работа сред българските цигани. 

оп. 11, а.е.118 Програма (1987), отчет (1986) и информация (1988) на Община 

Михайловград за работа сред българските цигани. 

 

133. ДА Монтана, ф. 85 Основно училище „Хр.Ботев“, кв. Младеново  Към 

1983 г. в училището се обучават 691 ученика, разпределени в 24 паралелки от I-VII 

клас, от които деца на български цигани - 476 и българи 215 

134. ДА Монтана, ф. 128 Гр.общ.съвет – Вършец 1944- , оп.2, а.е. 24 Писма от 

МВР - Централно управление от 6 дек. 1944 год. и 31 май 1945 год. Месечни 

поверителни доклади за вътрешното административно, политическо, стопанско и 

обществено-културно положение в общината; Списък на лица живеещи в чужбина и 

списък на лицата (цигани) променили имената и народността си… 

 

135. ДА Монтана, ф. 386, Околийски народен съвет- Берковица, оп.1, а.е. 23 

Заявления, отговори, характеристики и други сведения на Околийски народен съвет - 

Берковица за броя на циганите в Берковска околия и преминали в турско 

малцинство,…и др. 

 

136. ДА Монтана, ф. 448, Основно училище „Хр.Ботев“ с.Разград 1944-1988, 

За времето от експертизата през 1967 година до сега са станали следните промени: 

1. Увеличил се е броят на паралелките, поради преминаване на четвърти клас в 

прогимназията. 2. Продължава да намалява броя на учениците, поради миграцията 

от селото към града. 3. Увеличава се броят на учениците цигани от български 

произход. 4. Закрита е полудневна детска градина за цигани от български произход, 

тъй като се обучават в ЦДГ. 

 

 

137. ДА Монтана, ф. 578 Селски общински съвет – с. Медковец,  

оп.6, Програми за социално-икономическото и научно-техническия прогрес (1987), за 

самозадоволяването на населението с продукти (1987-1988), за производство на 

стоки и услуги на населението (1987-1989), за подобряване работата сред 



българските цигани (1986-1988) и за благоустрояване на селищна система Медковец 

(1988-1990) 

оп.6, а.е.25, Програми на ОбНС - с. Медковец, Общински комитет на ОФ, Общински 

съвет на Българските професионални съюзи и Общински комитет на ДКМС за 

подобряване работата сред българските цигани през мандатите 1986-1988 и 1988-1990г. 

 

138. ДА Монтана, ф. 739, Основно училище „Иван Вазов“ с.Аспарухово, 

1961-1986  

В Основно училище "Иван Вазов" с. Аспарухово се обучават деца на социално слаби 

родители – цигани. 

139. ДА Монтана, ф.770, Гр.комитет на ОФ – Лом, 1959-1987, 

 оп. 1, а.е. 62, Сведения за циганите в Михайловградски окръг, преименувани и 

пререгистрирани като българи на Окръжен комитет на ОФ - Михайловград. 1960  

оп.2, а.е. 73 Информации, Вечер на производствениците - цигани, призив, доклад и 

мероприятия за работа сред циганското население на Градски комитет на Отечествен 

фронт - Лом. 1967 1975  

оп.3, а.е. 51 Информации, програми, справки за подобряване на работата с училищата, 

детските градини и българските цигани, списък на завършилите школи във Велинград и 

Плевен - Общински комитет на Отечествен фронт - Лом. 1974, 1980  

 

140. ДА Монтана, ф. 787, Окръжен народен съвет – Михайловград,  

оп. 6, а.е. 517 Мероприятия, заповед на председателя на ИК на ОНС - Михайловград, 

програма и отчети за подобряване на работата сред българските цигани в окръга 1979, 

1982, 1986  

оп.6, а.е. 797 Отчети и справки на Окръжен народен съвет - Михайловград за работа по 

картотекиране и въвличане в производството на българските цигани за 1979, 1980 и 

1983 г. 

 



141. ДА Монтана, ф. 855, Народно читалище „Събуждане“ , с.Стубел 1944- 

Подготвени и изнесени са пиесите “Златното магаре”, “Цигани”, “Снаха” и др.  

 

142. ДА Монтана, ф. 889,  оп. 1, а.е.44, л.1 Снимка на бригадири-цигани на 

работа по корекция коритото на р. Огоста. 1954 г., л. 3 Снимка на бригадири-цигани на 

работа по корекция коритото на р. Огоста.  

 

 

143. ДА Монтана, ф. 899, Истатков, Мато Матов 1903-1965, оп.1 , а.е. 44, 

л.1,3  Снимка на бригадири-цигани на работа по корекция коритото на р. Огоста, 1954 

г. 

144. ДА Монтана, ф. 925, Народно читалище „Просвета“, с.Якимово  С успех 

са поставяни пиесите - "Цигани" от Пушкин, "Службогонци", "Боряна" "Четирима 

под един покрив", "Татул", "Последната болярка“. 

 

145. ДА Монтана, ф. 926, Народно читалище „Просвета“, с. Якимово 1944-  

С успех са поставяни пиесите - "Цигани" от Пушкин, "Службогонци", "Боряна" 

"Четирима под един покрив", "Татул", "Последната болярка" 

146. ДА Монтана, ф. 969 Народно читалище „Димитър Вълнев“, с. Ресово 

1944 - , оп.2 Успешно са изнасяни и пиесите “Цигани” и комедията “Грижите 

на ангелите” от Иван Остриков. 

 

147. ДА Монтана, ф. 976, ОК на ОФ 1959-1987 г.,  

оп.1, Сведения за: просветните звена (1959, 1962); циганите в окръга преименувани и 

пререгистрирани като българи (1960). 

оп.3, а.е. 97 Писмо № 1131 от 1965 г. на НС на ОФ с което изпращат примерен 

тематичен план за подготовка на активисти цигани, информации и списъци за работата 

с циганското население на Окръжен комитет на ОФ - Михайловград. 1965 

оп.6, а.е. 66 Информации и отчет за изпълнение решенията на Секретариата на ЦК на 

БКП и на Националния съвет за работата сред българските цигани на Окръжен комитет 

на ОФ - Михайловград. 1981 1982  



оп.6, а.е. 132 Информации за работата на Общински комитет на ОФ - Лехчево със 

старите хора и българските цигани. Сведения за: просветните звена (1959- 1969); 

циганите в окръга преименувани и пререгистрирани като българи (1960) и за работата с 

циганското население (1966-1969). 

оп.6, а.е. 165 Планове, информации, оценка и отчети за работата на общинската 

комисия за борба против противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и работата с българските цигани на Общински комитет на ОФ - Златия. 

1977 1981  

148. ДА Монтана, ф. 1013 Окр.комитет за държ.и народен контрол 1961-1988  

оп.3, Докладни записки, програми, решения и инструкции от извършени проверки на 

АПК и ПАК; …за работата на българските цигани; 

оп.3, а.е. 81 Информации, докладни записки, справки и решения от извършени 

проверки по изпълнение Решение № 7 на Министерски съвет от 1979 г. за по-

нататъшно подобряване работата с българските цигани, 1980  

149. ДА Монтана, ф.1068, Общ.к-тет на ОФ – Вълчедръм 1944-1988, оп.1, а.е. 

19 Информация за работата с българските цигани 1961, 1965 г. на Общински комитет 

на ОФ - с. Вълчедръм.1961 1965  

 

150. ДА Монтана, ф. 1248 Народно читалище „Йордан Цеков“ с. Винище, 

1944- , оп.1, През 1951 г. се сформира смесен танцов състав и смесен хор с ръководител 

Кръстена Рангелова Стоянова. През 1957 г. за ръководител на съставите идва Славчо 

Наков, при когото има големи изяви не само от местна сцена, но и на окръжна сцена. 

Награждавани са с грамоти. През времето на Славчо Наков се възстановява и 

театралния състав приготвят пиесите - "Цигани", "Татул", "Всяка есенна вечер". 

 

 

151. ДА Монтана, ф. 1273 Народно читалище „Христо Ботев“, с. Железна 

Организира се самодеен колектив, които изнася доста пиеси. Някой от тях са: 

"Неразделни", "Когато самодивите залюбят", "Хайдутин майка не храни", Двете 

майки", "Дванадесетия час", Цигани, "Свекърва 

 



152. ДА Монтана, ф. 1432 Начално училище „Васил Левски“, с.Вършец 1971-  

С Решение № 142 на протокол № 18 от 14.08.1971 г. на ИК на ОНС - Михайловград се 

разкрива ново начално училище за деца- циганчета в малцинствения квартал на гр. 

Вършец. Това се налага от обстоятелството, че в този квартал има учебна сграда, 

броят на децата - циганчета се увеличава и по-добре да се реши въпроса с 

прибирането, задържането и успешното обучение. 

За учебната 1971/72 г. са назначени: Боян Ников Динков - директор и 5 броя учители. 

Всички ученици които посещават училището са цигани. 

153. ДА Монтана, ф. 1558 Вацев, Цветко Йосифов 1932-2008, оп.1, а.е. 17 

Вацев, Цветко. „Каракачаните”, „Минало и настояще”, „Квартал Раковица”, 

„Каракачаните първи започнали да празнуват деня на животновъда”, „Ромите 

(циганите) от Раковица”, „Ромската Нова година: Нати, Банго Васил, гъска!”, „И тази 

година ромите празнуваха своята Нова година”, „Живеещи чрез песни и музика”, 

„Ромската Нова година”, „Раковица – Берковския квартал на ромите”, „Традициите на 

ромската Нова година” – статии за малцинствени етнически групи от Северозападна 

България. В. „Ком”, в. „Септемврийско слово”, в. „Слово плюс” и в. „Монт-прес”. 1967, 

1995, 1998, 2001, 2002. 

 

154. ДА Монтана, ЧП, 1, оп.1, а.е.1, л.1 Снимка на политически дейци, 

участници в Септемврийското въстание през 1923 г., политемигранти в Ниш, Сърбия. 

1925 г., …Никола Циганчето от с. Помеждин 

 

Пазарджик 

155. ДА Пазарджик, ф. 13К, Гр.общ.у-ние Пазарджик, оп. 1, а.е. 4, Протокол 

от извънредна сесия на Градски общински съвет - Татар Пазарджик №4 от 8 март 

1893г.  Решения за: по повод искане на няколко души цигани от с. Алифаково (изселено 

през 1888 г.) за отпускане места за строеж на къщи за 25 фамилии се отпускат места от 

десния бряг на Паша арк до р. Марица близо до "Аладжанский чифлик" в Петковски 

квартал (при другите цигани. 

 



156. ДА Пазарджик, ф. 257К, Частно първоначално турско училище –

с.Фотиново 

В запазените най-ранни статистически сведения от 1922 г. е посочено, че 

учениците са на брой 92, от тях – турци - 90 и 2-ма цигани. 

 

157. ДА Пазарджик, ф. 438К, Неделев, Бойчо (1883–1935), оп.1 , Търговски 

тефтери и тефтери за длъжници (1883-1917), сметки за вложения труд и средства, 

приходите от розопроизводството и тютюна; сметки на цигани-чергари, зимували в 

Стрелча (1898-1905). 

оп.1, а.е. 24 Сметки на Бойчо Неделев за дадените стоки от магазина на зимуващите в с. 

(гр.) Стрелча, (Панагюрско) цигани-чергари и отпуснатите средства и материали на 

брат му Владимир Неделев за направа на къщата. Оригинал. Ръкопис. 1887-1890. 

 

158. ДА Пазарджик, ф. 539К, Селско общинско управление с.Звъничево, 

1879-1943 Населението на селото след Освобождението представлявал сложен 

конгломерат от преселници и етноси: от Източна Тракия, от Средногорието, от 

околните села. Статистическите данни: към 1884г. – 359 жители, от които 121 българи, 

234 турци, 4 души цигани. 

 

159. ДА Пазарджик, ф. 540К, Селско общинско управление с.Братаница, 

Селото било със смесено население- българи и турци, шопи и български цигани. 

 

 

160. ДА Пазарджик, ф. 559К Овесянин Богдан (Тодор Кръстев Натов) 1908-

1948, оп.1, а.е. 35 Овесянин, Богдан. "Напор", "Куриер на пролетта", "Младост", 

"Циганите от крайната кръчма", "Сърце", "Кучето лаеше" и др. Тетрадка със 

стихотворения и разкази. Оригинал. Ръкопис. 

 

161. ДА Пазарджик, ф. 568К, Селско общинско управление – с. Говедаре, 

1879- Село Говедаре се намира на левия бряг на река Марица, а землището на селото 

се простира само на север от реката. То е най- източното село в Пазарджишка 



околия и отстоява на 16 км. от града. Населението било изключително българско и 

само от 3-9 къщи били на цигани – калайджии, ковачи и надничари. 

 

162. ДА Пазарджик, ф. 2 Селски народен съвет с. Корово, 1946-1959; 1979- 

Селото е населено предимно с българо - мохамедани /помаци/, изповядващи 

мюсюлманската религия, една част цигани и само три семейства християни, дошли 

от Пирдопско. 

 

 

163. ДА Пазарджик, ф. 39 Селски общински народен съвет – с. Мало Конаре, 

1944-, оп.3, а.е.4, Окръжно, заповед, циркулярни писма и телеграма от Министерството 

на вътрешните работи (МВР) - София, Окръжния народен съвет (ОНС) - Пазарджик и 

други до Общинския съвет - с. Мало Конаре, Пазарджишко за трудовото мобилизиране 

на лица, неупражняващи общественополезен труд; циганите-чергари в България, 

извършваните от тях криминални престъпления и други. 1948-1961 

 

164. ДА Пазарджик, ф. 83 Народно основно училище „Хр.Ботев“ с. Главница, 

Пазарджишко 1944-2007 г., В периода 1980-1990 г. се обучават около 200 ученика в 14 

паралелки, 1 група ПДГ с 19 учители. След 1992 г. има трайна тенденция за 

намаляване на учениците. Основен проблем е задържането на учениците цигани, 

които са около 1/3. 

 

 

165. ДА Пазарджик, ф. 108, Осн.у-ще „Кирил и Методий“ 1953- Открито на 

1 септ. 1953 г. като непълно начално училище (НУ) в махала Шантика, населена само 

с цигани. Учебната година започва със 157 ученици I и II клас. От 1958/59 г. 

училището става основно с 19 паралелки. 

 

166. ДА Пазарджик, ф. 147, Нар.осн. у-ще „Свещеник Неделю Иванов“, През 

1983/84 г. реконструкцията е завършена. Всички класове съществуват 

самостоятелно. С години се увеличава броят на учениците - цигани. При тях 

проблемът е да бъдат задължени да посещават училище. 

 

 



167. ДА Пазарджик, ф. 191, Народно основно училище „Христо Ботев“, с. 

Семчиново, 1879-1944, От 1977 до 2000 г. училището административно е подчинено 

на община Септември, методически се ръководи от Окръжния съвет за народна 

просвета до 1987 г. и Регионалния инспекторат (РИ) - Пазарджик при 

Министерството на образованието и науката ( МОН). Първостепенни задачи пред 

преподавателите: 1. Прибирането и задържането на учениците в училището, 

проблемни са децата от цигански произход. От 326 ученика през учебната 1986/1987г. 

56,7% са деца от български цигани. Единадесет години по късно ( 1997/1998 г. ) от 292 

учащи се, 164-ма са с цигански произход. 

 

168. ДА Пазарджик, ф. 569, Градски общински народен съвет ГОНС – 

Пазарджик,  

оп. 8, а.е. 18, л.14 Снимка на сградата, в която се е помещавало Народно начално 

училище – циганско "Кирил и Методий" в Пазарджик. 1 юли 1957 г. 

оп. 12, а.е.6 Информация за работата на учителските колективи по овладяването на 

българския език от учениците - български цигани 

 

169. ДА Пазарджик, ф.1313, оп.1, а.е.82, л.1-20 Снимки от бита на 

циганското население в Пазарджик. [1940 г.]; Снимка на циганка от Пазарджик. [1940 

г.] 

 

170. ДА Пазарджик, ф.1355 Цокова, Пенка Атанасова 1932- оп.1, а.е. 41 

Изказване на Пенка Цокова - "Идеологическата работа с българските цигани в 

Общинската организация на ОФ - Пазарджик", изнесен на семинар на обмяна на опит. 

1982  

171. ДА Пазарджик, ф.1447, оп. 1, а.е. 74 Протокол от пресконференция по 

повод незаконното строителство и престъпността в циганския квартал на 

Пазарджик със справка за броя на циганите в града към 25.06.1992 г. 

172. ДА Пазарджик, ф. 18Б, Банекин, Димитър Стоянов; Банекина-

Кръстенова, Стоянка Димитрова 1919-1987, ЧП. Информации, справки, анализи за 

работата с българите мохамедани, с циганите от Пазарджишки окръг. 1971-1986 г. 

 



173. ДА Пазарджик, ЧП 627, л. 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43  Снимка на 

циганския квартал в Пазарджик. 1973 г. 

 

Перник 

174. ДА Перник, ф. 9К, Околийско полицейско управление – Радомир, оп.1, 

а.е. 41 Преписка на кмета в с. Дрен с Дирекция на статистиката относно народността на 

циганите… и др. 1941-1944 г.  

 

175. ДА Перник, ф. 132 К, Гр.общинско управление – Перник, оп.1, а.е.6 

Заповедна книга на Градско общинско управление - гр. Перник със заповеди на кмета 

за забраняване лагеруването на цигани - чергари в района на общината и др… 

 

. 

176. ДА Перник, ф. 157К, Гр.общ.управление Трън оп.1, а.е. 34 Писма, 

окръжни, сведения относно: писма от Софийското областно управление за движението 

на циганите, поради опасност от епидемии; 

 

177. ДА Перник, ф. 171К, Градско общинско управление – Радомир, оп.1, 

а.е.10 Протоколи от заседания на Бюрото на ОК на БКП - Толбухин, с приложени 

материали за: идейно-възпитателната работа по местоживеене с българските турци и 

цигани… 1980 г.  

 

 

178. ДА Перник, ф.206К, Полицейско комендантство Перник, оп.1, а.е. 98 

Писма, рапорти и др. на Пернишкото полицейско комендантство: ограничаване 

движението на циганите, поради разпространението на "петнист тиф" в страната и др. 

 

179. ДА Перник, ф. 61 Основно училище „Васил Левски“ с. Главановци, 

1944-2000 г., През посочения период административното ръководство организира 

работата чрез педагогическите съвети и контрол за спазване на правилника за 

вътрешния трудов ред. Извънкласната дейност се изразява в провеждането на 

училищни и други тържества. Обръща се по-сериозно внимание върху работата с 

учениците-цигани и изоставащите. 



оп.5, а.е.1, Протоколна книга от заседания на учителския съвет при Основно училище 

"Васил Левски - с. Главановци, Пернишки окръг с решения за: подобряване на учебно-

възпитателната работа, работата с изоставащите ученици и с циганите… и др. 

180. ДА Перник, ф. 66 Селски общински народен съвет, с. Темелково, 

Пернишко 1944-,  

оп.2, а.е. 56 Писма, сведения, отчети на СНС с. Темелково за: предприемане мерки за 

премахване на скитничеството; регистрация на населението със забрана в новите карти 

да не се пише на циганите и помаците, че са турци и др. 1950. 

  

181. ДА Перник, ф.120 Основно училище „Иван Вазов“, Перник, кв. Калкас, 

1944-2000,  

оп.2, а.е. 7 Информации за работата на учителския колектив по организацията на труда, 

за усъвършенстване формите и методите на учебния процес за работата с децата на 

българските цигани и др. през 1979 - 1980 г., 1980 - 1981 г. при Основно училище "Ив. 

Вазов" кв. Калкас гр. Перник. 

182. ДА Перник, ф. 234 СПТУ „Христо Ботев“, с. Темелково,  

оп.5, а.е. 17 Доклади и информации от ръководството на СПУ (ЕСПУ) "Хр. Ботев" гр. 

Темелково по учебно - възпитателната работа на учителския колектив с децата на 

български цигани.. през 1979 - 1984 г. 

183. ДА Перник, ф. 505, Градски комитет на ОФ – Перник,  

оп.5, а.е. 5 Протоколи от заседания на Бюрото през 1983 г., програми, информации, 

докладни записки и др. за: работата на българските цигани, атеистично възпитание на 

трудещите се и младежта и др. 1983. 

 

184. ДА Перник, ф. 657, Окр.народен съвет – Перник 1959-1987, 

 оп.4, а.е.110 Решения на Министерски съвет и контролни бланки на ОНС - Перник по 

изпълнението им за: сведения от ИК на ОНС - Перник за обхванатите в училищата, 

детските градини и ясли в Пернишки окръг на всички ученици и деца на български 

цигани.. др. 



оп.4, а.е.120 Решения на ОК на БКП за дейността на съветите в страната, включително 

и в ОНС - Перник и контролни бланки на ОНС - Перник по изпълнението им; 

мероприятия и информации на ИК на ОНС - Перник за подобряване работата сред 

българските цигани, за тяхното активно включване в изграждането на развито 

социалистическо общество… и др. 1979  

185. ДА Перник, ф. 702 Техникум по металургия Перник, 1963-, оп.3, а.е. 18 

Кореспонденция с министерства, предприятия, Дирекция "НП" отнасящи се за: 

отпечатване обяви, работа с деца на българи, цигани, проучване пол, опит, атестиране 

на педагогически персонал 1980, 1981  

186. ДА Перник, ф. 810, Основно училище „7-ми  септември“, оп. 2, а.е. 14 

Планове, мероприятия за усъвършенстване на работата с децата на бълг. цигани през 

1982/1983г., естетическото възпитание на учащите се през 1976/1977-1977/1978 

 

187. ДА Перник, ф. 814 ОК за държавен и народен контрол – Перник 1963-

1987, оп.3, а.е. 726 Проверки по изпълнение на разпореждане № 7 на МС за работата 

сред българските цигани. 

 

 

188. ДА Перник, ф. 835, Гр.ком.на ОФ – Радомир, 1944- оп. 3, а.е. 24 

Доклади, информации за работата с българските цигани. ..1979, 1986 

  

189. ДА Перник, ф. 902, Девето основно училище Перник, 1964-, оп.3, а.е. 7 

Годишни и срочни отчетни доклади за учебно-възпитателна работа за учебните 

1985/1986. и 1986/ 87г.; с информации за:  мероприятията за работа на българските 

цигани и др. 

190. ДА Перник, ф.  919, Окръжен съвет за култура – Перник, 1967-1987  

оп.3, а.е. 46, Писмо от Комитета за култура до ОСК - Перник през 1981 год. за работата 

с талантливи младежи - български цигани;…1981  

оп.4, а.е. 10, Протокол от заседание на ИБ на ОСДР - Перник през 1987 год.; 

Информации относно подготовката на ОХИ "Димитровска земя 87" в Перник; работата 

в училищата с децата на българските цигани; Програма за усъвършенстване работата с 

децата на българските цигани през IX петилетка (1986-1990 г.) 



191. ДА Перник, ф. 921, Окр.съвет на жените, оп.2, а.е. 17 Доклади и 

информации от ръководството на СПУ (ЕСПУ) "Хр. Ботев" гр. Темелково по учебно - 

възпитателната работа на учителския колектив с децата на български цигани…и др. 

192. ДА Перник, ф. 993, оп. 1, а.е. 56, л.8 Снимка на хореографа Йордан 

(Данчо) Николов с цигански танцов състав. 1954 г. 

 

193. ДА Перник, ф.1Б, Окр.комитет на БКП-Димитрово, оп.4, а.е.61, 

Протокол от заседание на Бюрото на ОК на БКП, доклади, информации и докладни 

записки относно: по- нататъшно подобряване на работата сред българските цигани , 

работещи и живеещи в Пернишки окръг. 

 

Плевен 

194. ДА Плевен, ф. 62 К, Областно полицейско управление- Плевен 1934-

1944,  

оп.1, а.е. 120 Списъци на циганите - чергари, жители на общини от Плевенска околия 

 

195. ДА Плевен, ф.439К,  Народно осн.училище „Отец Паисий“, с. Върбица, 

1879-1944,  

оп.1, а.е. 23 Окръжни на МНП, Окръжна и Околийска училищна инспекция - Плевен и 

преписка на НОУ - с. Върбица, Плевенско с инспекцията, Селско общинско управление 

в селото и др. по личния състав, учебно-възпитателната дейност, финансови, 

стопанско-битови и др. въпроси.-  на л. 198, 233-234 - сведения за подлежащите на 

задължително обучение деца - българи и цигани. 

196. ДА Плевен, ф. 177 ОНС Плевен, оп.1, а.е. 3494 Таблици за успеха на 

учениците от I - IV клас - цигани през учебната 1956/57 г. в гр. Плевен и гр. Троян. 1957 

г.  

197. ДА Плевен, ф. 547 Държавно предприятие „Фотография“, Плевен, 1951-

2001,  

оп.15, а.е. 32, Манифестация по случай Деня на труда 1-ви май в гр. Плевен; паметник 

и битова танцова група при читалище в с. (дн. гр.) Угърчин, Ловешко; изгледи от 



Военно-исторически музей –  с. (дн. гр.) Пордим, Плевенско; балетът  “Цигани” на 

сцената на читалище “Г. Димитров” (дн. “Съгласие”) в Плевен.  

оп.17, а.е.77 Окръжен преглед на художествената самодейност в Плевен – състави и 

изпълнители от с. с. Комарево, Рибен, Подем; турски хор и оркестър и хор и оркестър 

“Нови цигани” при читалище “Г. Димитров  Плевен; завод “Вапцаров” – новият завод; 

рационализатор от КК “В. Коларов”. Б. а., 2,4/3,6 1959 г.  

оп.55, а.е.107, Държавен народен театър - Плевен, сцени от пиесата "Цигани", авт. М. 

Кожухаров, ф. 24/36., 1957  

198. ДА Плевен, ф. 592, СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - с. 

СТАРОСЕЛЦИ, ПЛЕВЕНСКО (1944 - ) Преписка за състава на населението (1974), 

образователното ниво и заетостта на циганите, баланса на трудовите ресурси 

(1972, 1974). 

 

199. ДА Плевен, ф. 602, Селски общински народен съвет – с. Писарево, 

Сведения за промени в гражданското състояние (1968 - 1975), за естествения и 

механичен приръст на населението (1970). Сводни ведомости от преброяване на 

населението, сградите и жилищата (1965), сведения за броя на населението и 

заетостта (1970 - 1972), за настанени на работа безработни граждани (1972), за 

младежи, които не учат и работят (1973 - 1974), за образованието и обхващането в 

детски заведения на цигани (1975). 

 

Пловдив 

200. ДА Пловдив, ф.35К, оп.1, а.е. 31, л.33, част от албум,   

Снимка на цигански деца в с. Голямо Конаре (дн. град Съединение). 1935 г.; 

Снимка на циганско семейство от с. Голямо Конаре (дн. град Съединение). 

1935 г.;  Снимка на представителки на обществена организация сред циганите в с. 

Голямо Конаре (дн. град Съединение). 1935 г.; Снимка на циганин от с. Голямо Конаре 

(дн. град Съединение). 1935 г.; Снимка на цигански жилища в с. Голямо Конаре (дн. 

град Съединение). 1935 г.  

 

201. ДА Пловдив, ф. 57К, Околийско управление – Пловдив 1879-1944,  



оп. 1, а.е. 197 Преписки на полицейския участък за контрол над чужденците, 

циганите, моторните превозни средства, изземване на вестници и позиви, унищожаване 

на архиви, броя на мобилизираните и други. 1939. 

  

202. ДА Пловдив, ф.75К Обл.полицейско у-ние Пловдив, 1885-1944 1  

оп. 1, а.е. 55, Сведения за движението на циганите-чергари в района на Пловдивска 

околия. 1936  

оп. 1, а.е. 69, Сведения от околийските управления за движението на циганите-чергари. 

1934, 1937  

203. ДА Пловдив, ф.1166К, оп.1, а.е.31, л.4 Снимка на циганска колиба край 

Черно море и нейните обитатели. 1938 г. 

 

204. ДА Пловдив, ф. 1212К, оп.1, а.е. 40, л.1, Снимка на циганка. Б.д.   

 

 

205. ДА Пловдив, ф. 59, Околийско управление-Асеновград, 1944-1948,   

оп.2, а.е. 61 Писма от Културно - просветна организация - циганско малцинство - 

София за събиране сведения за броя на циганите в околията. Кореспонденция с 

общините за събиране на тези сведения. Том първи. 1948 

206. ДА Пловдив, ф. 158 Гр.общински народен съвет Пловдив, 1944 - ,  

оп.6, а.е.358 Мероприятия, оценки, информации и справки по приложението на 

разпореждането на МС под № 7 от 26.01.1979 г. за работата с българските цигани - том 

I. 

оп.6, а.е. 359 Мероприятия, оценки, информации и справки по приложението на 

разпореждането на МС под № 7 от 26.01.1979 г. за работата с българските цигани - том 

II. 

207. ДА Пловдив, ф. 168 Държавно индустриално предприятие „Бригада“ – 

Асеновград,,  

оп.6, а.е. 6  Информация за работата на Профкомитета с българските турци и цигани 



208. ДА Пловдив, ф. 310, Селски общински народен съвет СОНС – с.Куклен, 

оп.7, а.е. 11 Мероприятия, справки, информации по работата с българските цигани. 

 

209. ДА Пловдив, ф. 426, СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - С. КРЪСТЕВИЧ, 

ПЛОВДИВСКО (1948-1958)  

оп.1, /1937-1953/ , оп.2, /1954-1958/ Някогашното село Османово, разположено в 

полите на централна Средна гора е било заселено с турци - около 40-50 къщи, а в 

югозападната част на селото в м. "Циганските ясаци" е имало около 20 къщи цигани. 

Турците са били земеделци и скотовъдци, занимавали са се с дърводобив, правили са 

дървени въглища, които са продавали в града. Циганите са преживявали с продажба 

на дърва и надничарството по време на сезонната работа при турците. След 

освобождението ни от турско робство, почти цялото турско и циганско население в 

продължение на една-две години е напуснало селото. При самото изселване и по-късно 

турците са продавали добитъка и имотите си на безценица. 

 

 

210. ДА Пловдив, ф. 533, Сел.общ.нар.съвет – с. Каравелово, 1944- 

оп.2, а.е. 44 Окръжно, отчети и сведения, относно: изпълнението на годишните задачи 

на съвета; броя и живота на местните цигани и други. 1965 1967  

 

211. ДА Пловдив, ф. 599, Хигиенно-епдимиологичен институт ХЕИ Пловдив 

1950-   

оп.9, а.е. 354 Доклад на ХЕИ до Общинския комитет  на Българската комунистическа 

партия на Пловдив относно някои нерешени хигиенни проблеми на Пловдив: в 

крайните квартали, населени с цигани, в новостроящите се квартали в Пловдив. 1980  

оп.9, а.е. 392 Информации, доклади, сведения мероприятия за медико-социалното и 

хигиенно-епидемиологичното състояние на кварталите в Пловдив, Карлово и 

Асеновград с цигани. Оценка на оперативно бюро към ОНС за 1984 година и план за 

1985 година. 



оп.9, а.е. 395, Справка относно изпълнението на хигиенните мероприятия в населните 

места в кварталите с български цигани. 

 

212. ДА Пловдив, ф. 693 Окръжен народен съвет Пловдив 1948-1987,  

оп.41, а.е. 237 Справка за децата на българските цигани обхванати в детски градини 

1978 - 1979 г. и някои основни проблеми, свързани с обхвата на децата във всички 

видове целодневни градини за 1981 - 1985 г. 

оп.41, а.е. 238, Информации и справка за обхвата и обучението на децата на 

българските цигани за 1986 - 1987 г. 

оп. 45 Информации по работа с циганите (1979-1984); списъци, информации за 

побратимените градове (1975-1986) 

оп.45, а.е. 382 Информация за извършена проверка по изпълнение на разпореждане № 7 

на МС от 26 ян. 1979 г. за по-нататъшното подобряване на работата сред българските 

цигани. 

213. ДА Пловдив, ф. 959 К, оп. 2, а.е. 213, л.31 Снимка на цигани мечкари в 

Родопите. [1932–1938 г.] 

 

214. ДА Пловдив, ф.1070, Градски общински народен съвет, Кричим,  

оп.4, а.е.36 Справки за броя на децата на българските цигани в детски ясли, ЦД 

градини, училища и броя на цигани на работа и други данни за тях, за времето от 1981-

1982 г. 

215. ДА Пловдив, ф.1076 Гр.общ.нар.съвет – Брезово, 1944-  

оп.1, а.е. 49, Информации на ИК при съвета за направеното в СОНС - Брезово относно 

подобряване битовите условия на живущите цигани в селото и за работата с циганското 

малцинство през периода 1965-1966 год. 

 

216. ДА Пловдив, ф. 1103, Районна болница – Асеновград,  

оп.5, а.е.13 Информация за населението на българските цигани за 1979 и 1980 год. 



оп.6, а.е. 28 Информации за медицинското обслужване на българските цигани, живущи 

в гр. Асеновград през годините: 1980, 1982 и 1983 г. 

 

217. ДА Пловдив, ф.1402, Селски общ.нар.съвет с.Голям Чардак, 1944- ,  

оп.2, а.е 71, Анкетни карти за установяване на незаетото население в трудоспособна 

възраст, анкетен лист за установяване поименно българските цигани, които не работят, 

демографска и производствена характеристика на същите. 1972 1979  

 

218. ДА Пловдив ф.1414, СОНС – с.Бенковски, Пловдивско 1944 - , 

 оп.1, а.е 68 Преписка с Окръжния народен съвет - Пловдив относно битовото 

състояние на местните цигани. 1965 

 

219. ДА Пловдив, ф. 1681, Хранително-вкусов комбинат- Асеновград, 1972-  

оп.2, а.е.5 Справка за отчитане дейността по подобряване работата с българските 

цигани през 1983 г 

 

220. ДА Пловдив, ф. 1883 Гр. Комитет на ОФ – Раковски 1944-1979  

оп.1, а.е. 32 Мероприятия на бюрото на ОФ за по-нататъшното подобряване на 

работата с българските цигани през 1979 

 

221. ДА Пловдив, ф.1888, Общ.комитет на ОФ в селищна система 

Съединение,  

оп.1, а.е. 65 Информации за изпълнение на мероприятията на ОНС - Пловдив от ОбК на 

ОФ гр. Съединение за подобряване на работата сред българските цигани през 1979 г. 

1979 

222. ДА Пловдив, ф.2006, Градски исторически музей Перущица 1953-  



оп.2, а.е.2 Информации за състоянието на музейното дело в Перущица, екскурзоводска 

беседа, план за научно-изследователска и краеведската работа на музея, данни за 

заселването на циганите в града и др. 1980 1995  

 

223. ДА Пловдив, ф. 2358, Стрелчев, Георги Колев 1923- , опис 1 1918-1996 г. 

Проучване за живота на циганите (1996). 

 

224. ДА Пловдив, ф. 2392, Кметство – с.Дунавлий, Калояново, 1944-1958 ; 

1979 

оп.1, а.е. 19 Демографска справка за броя на българските цигани на територията на 

кметството в с. Дуванли, през 1979 и 1984 година. 1979, 1984  

225. ДА Пловдив, ф. 2507, оп.1, а.е. 245, л. 7, Снимка от изпълнението на 

цигански танцов състав на районния преглед на художествената самодейност в с. 

Генерал Николаево (кв. на гр. Раковски). 1955 г. 

 

Разград 

226. ДА Разград, ф. 166, Народно основно училище НОУ „П.Р.Славейков“, с 

Каменово, Разградскско, 1944 – 

оп.7, а.е.7 Програма за  усъвършенстване на работата с децата на българските цигани 

през IX-та петилетка. 

 

227. ДА Разград, ф.352, ОНС Разград,  

оп.8, а.е. 553 Програма, информации, справки на Окръжен народен съвет - Разград за 

въвличане в общественото производство на българските цигани в Разградски окръг. 

1979  

228. ДА Разград, ф. 593 Държавен драматичен театър  Разград, 1947,  

оп.1, а.е. 77  Театрални афиши на пиесите "На границата" от Йордан Петров, "Свободна 

квартира" и "Цигани" от Ал. Гиргинов, "Дом в покрайнините" от Арбузов и 

"Фиданките цъфтят" от Славчо Красимски играни през сезон 1955/1956 г. 



229. ДА Разград, ф.748 ОК на ОФ,  

оп.4, а.е. 189 Доклади и информации по проблемите на работата с българските турци и 

цигани за периода 1978–1984 г. Годишни доклади и информации за дейността на 

Окръжния комитет на Отечествения фронт (1959-1987), дейността на Общинските 

комитети на Отечествения фронт (1977), другарските съдилища (1968-1969), 

финансово-контролната комисия от извършени проверки (1964-1972) и за работа с 

българските турци и цигани (1978-1984); 

 

Русе 

230. ДА Русе, ф.210 Народно основно училище „Петко Рачев Славейков“, 

Бяла 1944 –  

оп.3, а.е. 6 Доклад "Системни хигиенни навици и културно поведение у учениците от 

семействата на българските цигани" - изнесен на ІХ национални педагогически четения 

през учебната 1976-77 г.; 1977  

 

231. ДА Русе, ф. 301, СОНС, с. Ветрово, Русенско, 1944-  

оп.5, а.е. 12 Отчет за изпълнение на програмата за постепенното разсредоточване на 

българските цигани. 

 

232. ДА Русе, ф.326, Селски общински народен съвет, с. Сливо поле, 

Русенско,  

оп.5, а.е. 90, Сведения за населението от общината по етнически групи и информация 

за работата с циганите,  

а.е. 91 Сведения за населението от общината по етнически групи и информация за 

работата с циганите;  

а.е. 170 Инф. за българските цигани от кметството 1980 г.   

233. ДА Русе, ф.372, Селски общински народен съвет /СОНС/ - с. Ценово, 

Русенско – 1944-  



оп.4, а.е. 5 Отчет и справка за изпълнението на мероприятията за подобряване 

работата сред българските цигани. 1979 г. 

234. ДА Русе, ф.378, Народно малцинствено училище – Бяла 1946-1958  

От 1950 г., поради изселване на турците в Турция, броят на учениците намалява. 

За обучение се привличат децата на турските цигани и училището се преобразува в 

малцинствено. За учебна година се сформират по 3-4 паралелки. 

 

235. ДА Русе, ф.597, Окръжен народен съвет на професионалните съюзи Русе 

1950-1987 

оп.3, а.е. 12,  Доклади, информации, сведения и др. за работа с българските цигани.- 

1977-1979 

 

236. ДА Русе ф.939, Нар.осн. у-ще Хр.Ботев – с.Щъркелово, 1944- ,  

оп.2, а.е. 25 Годишен план-мероприятие за изпълнение решението на ЦК на БКП за 

работа с децата български цигани през 1978/79 учебна година. 

 

237. ДА Русе,  ф. 1099, Автостопанство „Смесени превози“ Бяла транспорт 

ЕООД, в ликвидация, Бяла, 1979, общо 34 архивни единици,  

 оп. 2, а.е. 64 Информация за работата на Профкомитета с българските цигани. 

Сведения за работещите български цигани, офицерите от запаса и подлежащите на 

задължително предказармено обучение младежи (1979); 

оп.7, а.е.9 Сведения за работещите български цигани, офицерите от запаса и 

подлежащите на задължително предказармено обучение младежи. 

 

238. ДА Русе, ф. 1101, Окр.комитет за държавен и народен контрол, Русе, 

1963-1987,  

оп.3, а.е.100 Материали от извършени проверки по изпълнение на Разпореждане № 7 на 

Министерски съвет от 26 ян. 1979 г. за работата сред българските цигани., 1979 г.  



239. ДА Русе, ф. 1507, Баева-Атанасова, Царева Василева 1926-2014 оп. 1, 

Емблематичните роли, с които ще запомним актрисата Царева Беева са на: Розаура 

в “Хитрата вдовица” от Карло Голдони, режисьор Светослав Атанасов; Сюзи в 

“Топаз” от Марсел Паньол, режисьор Светослав Атанасов; Лиза Дулитъл в 

“Пигмалион”, реж. Хрисан Цанков; “Луди пари” от Островски, постановка на 

Владимир Полянов,ролята на Лидия Юриевна; София в пиесата “От ума си тегли” на 

Грибоедов, постановка Тачо Танев; Галя Бородина в “Люлякова градина” от Солодар; 

Велислава Тумпарова в “Разузнаване” от Лозан Стрелковски; Мериел в “Гласът на 

Америка” от Лаврентиев; Настинарская в “Стол № 16” от Угрюмов, реж. Любомир 

Шарланджиев; вдовицата Авдевила в “Цигани” от Пушкин; 

 

Силистра 

240. ДА Силистра, ф. 98К, Околийско управление – Дулово, 1892-1944,  

оп.1, а.е. 7 Писма от МВРНЗ до Околийско управление- Дулово, за ограничаване 

движението на цигани, разпространители на заразни заболявания. Писма на областната 

дирекция до Околийско управление- Дулово за работното време на служителите в 

околията; за отбелязването на Kръстьов ден и др. по дейността. 1943 г. 

  

241. ДА Силистра, ф. 14 ,Селски общински народен съвет СОНС – 

с.Секулово, Силистренско – 1944 г.,  

оп.3, а.е. 8. Сведения за преименуване на цигани и за броя на жителите в общината. 

 

242. ДА Силистра, ф. 1Б, ОК на БКП  - Силистра  

оп.9, а.е. 118 Информации, справки и други материали по преименуването на 

българските цигани. 

 

 

 



Сливен 

243. ДА Сливен, ф. 41К, Гр. Окр.управление Сливен 1885-1901  

оп.1, а.е. 69 Преписки между Сливенския окръжен управител и Сливенския околийски 

началник за междуетнически прояви в града. Оригинали. Ръкопис. рапорти на 

Сливенския околийски началник и Сливенския градски пристав за конфликт между 

последния и военен служител по въпроса за присъствието на цигани в градската 

градина. 16 май 1894 г. Оригинали. Ръкопис. л. 5, 6. 

 

244. ДА Сливен, ф. 44К, Сливенска митрополия,  

оп.1, а.е. 43 Протоколна книга на Сливенския епархийски духовен съвет. 12 ян. - 8 дек. 

1940 г. Оригинал. Машинопис, с данни и решения за:отпускане парична помощ на 

приелите православна вяра цигани от с. Лозарево, Карнобатска околия, за снабдяването 

им с кръщелни свидетелства. л. 66 

245. ДА Сливен, ф. 279 К, Селско общинско управление, с. Баня , Сливенско, 

оп.1, общо 52 а.е.,  

Селското общинско управление с. Баня,Сливенско е създадено непосредствено 

след Освобождението на България. Старото име на селото е Лъджите и произхожда 

от минералните бани, съществуващи от ранно време в селището. До 

Освобождението от османско иго селото е било заселено с турци. Първият кмет след 

Освобождението е бил Юсеин Дервишоглу. Общината се е помещавала в 

помещението на Бойчо Тенев Бойчев, западно от железния мост, непосредствено до р. 

Тунджа. Непосредствено след Освобождението селото се заселва с българи от 

селата Жребчево, Кортен, Червенаково, старозагорските села, Нова Загора и др. Сега 

селото брои 1180 жители. По състав населението на селото е както следва: българи-

745, турски цигани - 360, каракачани - 40 и български цигани (демерджии) - 35 

жители. Основен поминък на населението до 9 септември 1944 г. е земеделието. 

246. ДА Сливен, ф. 279К, 1912-1950 Селско общ.у-ние Баня, Сливенско 

Сега селото брои 1180 жители. По състав населението на селото е както 

следва: българи-745, турски цигани - 360, каракачани - 40 и български цигани 

(демерджии) – 35 



247. ДА Сливен, ф. 295К, Окръжно управление Сливен,  

оп.1, а.е. 65, писмо от Министерството на вътрешните работи до окръжните управители 

за строго наблюдаване на преминалите в страната румънски цигани и репатрирането им 

при най-малка възможност. 27 май 1895 г. Оригинал. Ръкопис. л. 25; 

 

248. ДА Сливен, ф.414К, Райнов Михаил Ив. 1865-1950   

оп.1, а.е. 41, Ръкописни нотни партитури с текст и без текст на български песни и 

романси:"Лека нощ","Прости","Хей, цигани","Увяхналата роза","Горски цветя" на 

Васил Димитров и други б.д. 

 

249. ДА Сливен, ф.255, ТКЗС с.Търговище, Сливенско  

оп.1, а.е. 148, Окръжни на Околийския народен съвет относно премахване 

скитничеството и настаняване на работа циганите, почистване семената за есенната 

сеитба, информации от главния счетоводител по отчетността и др.1958 г.  

 

250. ДА Сливен, ф. 321 Околийски народен съвет Сливен,  1948-1958,  

оп.1, а.е. 347, Окръжни на Министерството на Комунално стопанство и 

благоустройство - София относно: - уточняване на наличните национализирани 

машини в работилници и промкомбинати; - създаване работа на цигани-чергари; - 

използване на извъннормено електрическа енергия в промкомбинатите. 

 

251. ДА Сливен, ф. 330 Селски народен съвет с. Баня, 1944-1959, 1979  

Непосредствено след освобождението на България селото се заселва с българи 

от съставните села Жребчево, Кортен, Червенаково, Старо Загорските села, Нова 

Загора и други. Сега селото наброява 1180 жители. По състав селото е както следва: 

българи- 745, турски цигани- 360, гръцки цигани (каракачани)- 40 и български цигани 

(демерджии)- 35 жители. 

 



252. ДА Сливен, ф.665, ХЕИ – Сливен, 1951- 2011,  

оп.4, а.е. 22, Информации за състоянието на кварталите, населени с цигани и работата с 

тях 1980-1982 

 

253. ДА Сливен, ф. 733 Районна прокуратура – Нова Загора, 1948,  

В Нова Загора бяха заселени няколко цигански семейства под името "Рашковите 

цигани" - най-фините крадци и джебчии и хора готови всеки момент на побоища и 

скандали. Тези прояви създадоха големи трудности на районната прокуратура. След 

1963 г. престъпността рязко се увеличи. На следващата 1964 г. имахме внесени в 

Новозагорския народен съд 87 обвинителни акта, 1965 - 119 обвинителни акта, 1966 г. 

- 155 обвинителни акта, 1967 г. сме внесли 148 обвинителни акта в Районния съд. 1968 

г. сме внесли 118 обвинителни акта в Народния съд, 1969 г. - 154 и 1970 г. - 169 

обвинителни акта. Тези данни ясно говорят, че ръста на престъпността се е увеличил 

по някои показатели. Следва да се има предвид, че темпа на работата на комисията 

не е отслабнал, обаче през последните няколко години тя се ръководи от Градския 

комитет и Окръжния комитет на Отечествения фронт - Сливен под 

наименованието " правна секция ". 

 

254. ДА Сливен, ф.781, Окръжен комитет на ОФ – Сливен 1959-1987,  

оп.2, а.е. 105 Материали за срещата за обмяна на опит между активисти-цигани от 

Сливен и Пазарджик – 1970 г. 

 оп. 3, а.е. 58 Информации, сведения и предложения относно дейността на комитета за 

подобряване работата сред българските цигани, 1978-1983 

 

255. ДА Сливен, ф. 841,  Окръжен комитет за държавен контрол – Сливен, 

1963-1987 

 оп.4, а.е. 106 Материали от проверки относно по-нататъшното подобряване на 

работата сред българските цигани. 



256. ДА Сливен, ф. 885, Народно читалище „Паисий Хилендарски“, 

с.Караново, Сливенско, 1944-  

оп.2, а.е.16, л.4,  Снимка на самодейци от читалището в с. Караново, Сливенско, 

поставили пиесата "Цигани", 1947 г. 

  

257. ДА Сливен, ф. 925 Арнаудов, Георги Петров, 1903-1995, 

 оп.7, а.е.120 Молби и изложения до министъра на войната, министъра на вътрешните 

работи и народното здраве, сливенския кмет, началника на инспекцията по труда и 

други от група сливенски цигани, текстилни работници, по повод лишаването им от 

купони за храна и облекло и от детски добавки, 1942-1943 

 

Смолян 

258. ДА Смолян, ф. 14К, Околийско полицейско управление – Девин 1913-

1944,  

оп. 1, а.е. 87, Писма по регистрация и издаване паспорти на лица от еврейски произход 

и цигани.; оп.2, а.е. 123 Писма, разпоредби по следене движението на каракачани, 

цигани-чергари, 1941-1944  

 

259. ДА Смолян ф.10 Окол.у-ние на МВР  1944-1958  

оп.1, а.е. 143, Писма и телефонограми по малцинствени въпроси - изкореняване на 

чергарството; брой на турците в околията; следене движението на циганите-катунари 

1945, 1957  

 

260. ДА Смолян, ф.77 Гр.общ.нар.съвет – Девин, 1944-  

оп. 2А, а.е. 57, Писма с Околийски народен съвет и горските стопанства по връчване на 

трудови книжки, даване сведения за циганите и писма за изпратени решения, 1957 

 



261. ДА Смолян, ф. 103, Народен съд- Златоград,  

оп.4, а.е.1,  Окръжни, указания и заповеди на Министерство на правосъдието относно 

съхраняване наказателните дела за престъпления против Народната република, 

добиване качеството на юридическа личност от поделенията на вероизповеданията, 

възпитателна и разяснителна дейност сред българите мохамедани, циганите и татарите 

за повишаване политическата им съзнателност и издигане културното им равнище, 

опазване държавната и обществена тайна, движение за висока култура на правосъдната 

работа и борба с престъпността, 1952-1968. 

 

София 

262. ДА София, ф.1К,Софийско градско общинско управление – гр. София, 

1878-1944 г.  

 оп.1, а.е. 37, л.66-66 Протокол № 64 от заседание на Софийската градско-общинска 

комисия от 18 апр. 1886 г. Решение за издаване на позволително от Кметството за 

свирещите на сватби цигани. 

оп.1, а.е.66 Протоколна книга от заседания на Софийския градско-общински съвет за 

20 дек. 1888 - 30 май 1889 г., Решения за: преместване на циганите в квартал 

"Коньовица" (л. 284 гр. - 291 гр.); 

оп.1, а.е. 727 Протоколна книга за заседанията на Софийския градско-общински съвет 

за 3 ян. 1905 г.-21 дек. 1905 г. Решения за: изселване на циганите от Новата махала и 

отчуждаване на постройките - л. 217, 219гр., 238гр.; 

оп.1, а.е. 770 Протоколна книга с приложения от заседания на Столичния централен 

общински съвет за 8 март 1923 г.-7 юни 1923 г. Решения за: определяне място за 

преселване на циганите (л. 248 гр. - 249). 

оп.4, а.е. 531 Заявления и молби от софийски жители за изселване на цигани от 

кварталите им. Оригинал. Препис. Машинопис. Ръкопис. 1937, 1938 г.  

 

263. ДА София, ф. 41К, Гр.общ.управление – Самоков, 1878-1944, 



 оп.1, а.е.43, Протоколна книга от заседанията на Самоковската общинска тричленна 

комисия и Самоковския градски общински съвет с решения за: отпускане на места за 

жилища на цигани (л. 60 гр.), 

 

264. ДА София, ф.170К,  Околийско управление Ихтиман, 1880-1944,  

оп.1, а.е.1, Окръжни от МВРНЗ и Софийска областна дирекция по огрaничаване 

пътуването на цигани - чергари, катунари и др. 1927 

 

265. ДА София, ф. 205К,Гр.общ.управление Етрополе 1877-1944,   

оп.1, а.е. 104, Преписка с Околийско управление - Орхание (Ботевград) и Софийски 

мюфтия по задължаване циганите - мохамедани да встъпват в законен брак., 1932-1933 

 

266. ДА София, ф. 220К, Гр.общинско управление Пирдоп 1878-1944 

оп.1, а.е.7 Протоколна книга от заседания на Пирдопски градски общински съвет с 

решения за: определяне място за заселване на циганите (л. 47), 

оп.1, а.е.8 Протоколна книга от заседания на Пирдопски градски общински съвет с 

решения за: определяне място за времемнно местоживеене на циганите от града (л. 58 

гр.), 

оп.1, а.е.10 Протоколна книга от заседания на Пирдопски градски общински съвет с 

решения за: оземляване на цигани (л. 61),  

 оп.1, а.е.15 Протоколна книга от заседанията с решения за: определяне място за 

живеене на циганите (л. 13) 

267. ДА София, ф. 225К, Гр.общ.управление Ботевград, 1878-1944,  

оп.1, а.е. 14  Протоколна книга от заседания на Орханийския градски общински съвет с 

решения за: отпускане помощ на бедни цигани (л. 107-108), 

оп.1, а.е.20 Протоколна книга от заседания на Орханийския градски общински съвет с 

решения за: напускане на града от циганите от други райони (л. 75-76 



оп.1, а.е. 23  Протоколна книга от заседания на Орханийския гр.общ.съвет и 

Ботевградския съвет с решения за: преместване на циганската махала и заселване на 

циганите в с. Скравена (л. 47, 77-78); 

оп.1, а.е. 27 Протоколна книга от заседания на Засилената общинска управа при 

Ботевградската градска община с решения за: проверка на циганите в общината и 

изгонване на тези, които не са жители на Ботевград (л. 61),; определяне на квартал за 

заселване на циганите-жители на града (л. 27), 

оп. 1, а.е.33, Книга за заповедите на кмета на Орханийската община със заповеди за: 

забрана влизането на цигани в кланицата; 

оп.1, а.е.44 Книга за заповедите на Ботевградския общински кмет със заповеди за: 

забрана скитането на циганите из полетата и лозята. 

 

268. ДА София, ф.306К, Селско общ. У-ние с.Лъжене, 1891-1944  

оп.1, а.е. 29 Писма от МВРНЗ, Пирдопско околийско управление и др. до кмета 

относно семейства заминаващи за Беломорието Южна Добруджа, текучество на 

циганите и други.1942, 1943  

 

269. ДА София, ф. 1104К, Църковно настоятелство при храма „Св.Параскева“ 

– с. Петково, Софийско  

Село Петково /Коджоматлиево/ от бившата Новоселска околия / сега град Елин 

Пелин / Софийско, е било селище от малко къщи и хора , може би докарани насила от 

друг край, за да слугуват и работят заедно с турци и цигани на тогавашния селски 

чифликчия Коджа Амет – турчин. Това ново селище започнало да се нарича на името 

на собственика – чифликчия Коджаматлиево, това е било към средата на 19 век. 

        През това време на тежък труд и робия за строеж на християнски молитвен 

дом не е могло и да се мисли, тъй като българите са били малочислени, а останалите 

турци и цигани са имали вече построена една малка джамия в североизточния край на 

селото /която през последните 10-15 години на отоманското робство е била почти 

изоставена, поради това, че българска свиня влязла в нея и се опрасила/. Останки от 

тази джамия личат до 1906 година. 



270. ДА София, ф. 1396К, Ботевградска държ.болница, 1892-1944 г.  

оп. 1, а.е.41 Сведения за здравно-хигиенния контрол над циганите в околията 1932 г. 

Сведения: за чистоплътността на учениците, движението на болните и др. (1931-1932), 

за бактериологичните изследвания на водата и произведените от нея питейни продукти 

(1931-1932), за здравно-хигиенния контрол над циганите в околията (1932); 

 

271. ДА София, ф. 65, Софийски градски народен съвет, 1944-  

оп.1, а.е. 54 Протокол № 20 от 17.04.1945 г. за: закупуване на материали за 

Техническата работилница (ст. 1-2); закупуване на лични здравни книжки за раздаване 

безплатно на цигани (ст. 3) 

оп.1, а.е. 90 Протоколи от заседание на общинската управа № Протокол № 89 от 05. 11. 

1947 г. за: (ст. 33), отпускане помощ в натура на цигани за улавяне на безстопанствени 

кучета… 

оп.1, а.е. 103 Протокол № 39 от 09. 06. 1948 г. за: …даване безплатно бракувано 

облекло на цигани, ловящи безстопанствени кучета (ст. 19), 

оп.1, а.е. 267 …издаване нотариални актове на бездомници (ст. 44), осъществяване 

предложения, дадени от секретаря на Димитровски РНС за строеж на жилища за 

циганите и др. въпроси (ст. 45), 

оп.11, а.е. 270 Протоколи и материали към тях от заседания на ИК Протокол №9 от 

април 1980 г. -  устен доклад за провеждане на допълнителни хигиенно-

благоустройствени мероприятия в кварталите, населени с български цигани (ст. 11); п 

оп.11, а.е. 280 Протоколи и материали към тях от заседания на ИК. 

Протокол № 19 от 7 септ. 1980 г. за: устен доклад за подготовката на заседанията на 

Изпълнителния комитет на СНС (ст. 1); информация за извършената работа по 

изпълнение на мероприятията за по-нататъшно подобряване на работата сред 

българските цигани в столицата (ст. 2); 

оп.11, а.е. 286 Постановление № 61 на Министерския съвет от 23 окт. 1980 г. (ст. 8); 

докладна записка за приемане на решение за изпълнение на мероприятията за по-

нататъшно подобряване работата сред българските цигани в столицата (ст. 9); 



оп.11, а.е. 291 Протокол № 2 от 2 февр. 1981 г. за: докладна записка относно 

видоизменение решението на протокол № 25, ст. 9, т. 5 от 4 дек. 1980 г. на ИК на СНС 

относно осигуряване от управление "Планиране" на необходимите капитални вложения 

за благоустрояване на териториите, където има съсредоточени компактни маси от 

български цигани (ст. 9 

оп.14, а.е. 7 Заповед от председателя на ИК на СНС Петър Междуречки за създаването 

на единен център за ръководство на дейността по разсредоточаване на българските 

цигани, живеещи на компактни маси в определени квартали на София. 1986 

 

272. ДА София, ф.535, Селски народен съвет , с . Мирково Пирдопско 1944-

1979  

оп.1, а.е. 24 Списъци на чужди поданици и цигани, живущи и изселени от община 

Мирково 

 

273. ДА София, ф. 872 Околийски нар.съвет – Самоков,  

оп.1, а.е. 1035 Доклад от началника на общинската здравна служба за 

разпространението на болест между циганите в Самоков през 1943-1948 г.; 1949 

  

274. ДА София, ф. 1581, ДСП Млекопреработване „Сердика“- София 1940  

оп.6, а.е. 59, Информации с приложенията за работата с българските цигани през 1979-

1986 г. 

275. ДА София, ф. 2106, Гр. К-тет на ОФ – гр. Елин Пелин  

оп. 2, а.е. 54, Информация за изпълнение мероприятията за подобряване работата с 

българските цигани., 1979  

276. ДА София, ф. 2154, Строително управление „Метрострой“ София, 1959-

2000,  

оп.3, а.е. 7 Информация от директора инж. Д. Полихронов до Районен народен съвет 

(РНС) "Люлин" за работещите в управлението български цигани, 1984 г.  



277. ДА София, ф.2582, Окр. Съвет на движението на българските жени – 

София ,  

оп. 1 а.е. 66 Информация за работата на Профкомитета с българските цигани. 1985 

 

278. ДА София ф. 3873 Кремиковски районен народен съвет – София, 1878-

1988 г, , 

оп.1, а.е. 235 Информации на ИК на РНС за работата сред българските цигани в района. 

оп.1, а.е. 238 Справка за броя на преименуваните цигани и потомци на 

помохамеданчените българи в района към 30. 11. 1982 г. 

 

279. ДА София, ф. 3876, Районен нар.съвет Люлин, 1981-1988,  

оп.1, а.е.3, Докладна записка от Председателя на ИК на РНС до зам. председателя на 

ИК на СНС за решаване проблемите на българските цигани в района през 1983 г. 

 

280. ДА София, ф. 4190, 82 основно училище „Васил Априлов“, София, 

Горубляне 1944-  

На 23 март 1945 г. се променя името от „Княз Борис” на „Василий Евстатиев 

Априлов” по решение на учителския съвет, протокол № 18, а на 02.10.1952 г. е открит 

курс за неграмотни цигани с 12 души.  

 

Стара Загора 

281. ДА Стара Загора, ф. 684 ОНС Стара Загора, 1949-1988,  

оп.15, а.е. 1332 Информация на отдел " Работна сила " при Окръжен народен съвет - гр. 

Стара Загора, за изпълнение Разпореждане № 7 от 1979 г. на министерския съвет, за по 

- нататъшно подобряване работата сред българските цигани в Старозагорски окръг, 

1982  

 



282. ДА Стара Загора, ф. 1307 Окр.център за фотопропаганда, Ст.Загора,  

оп.6, а.е. 6287 Гр. Стара Загора: скъсан плакат пред СМК-4; опашки за автобусни 

билети; коли с украса; търговия на дребно на кооперативния пазар; циганин-ваксаджия; 

цигани - безработни, автор Б. Иванова, 6/6 1980 г.  

 

283. ДА Стара Загора, ф.1700, 20 а.е., . ДВАНАДЕСЕТО ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ГЪРБАЧЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (1980 - ) 

Програми на Министерството на народната просвета за повишаване 

качеството на образование и възпитание на децата на българските цигани (1988-

1992), програми на Общински народен съвет и Окръжен народен съвет за 

усъвършенстване работата с децата на българските цигани през IХ петилетка (1984-

1988), протоколи от заседания на Учителския съвет (1987-1991), Функционален 

правилник (1986) 

Годишни комплексни планове, отчетни доклади и информации за учебно-

възпитателната работа (1980-1992), годишни бюджети на училището (1986-1991), 

програма за по-нататъшно усъвършенстване работата в училището с децата на 

българските цигани през IХ петилетка (1987) 

284. ДА Стара Загора ф.1700 Дванадесето основно училище „Георги 

Гърбачев“, 1980-  

оп.1, а.е1, Програми на Министерството на народната просвета за повишаване 

качеството на възпитание и образование на децата на българските цигани и за 

ограмотяване, квалификация и заетост в райони с етническо смесено население, 1988 

1992  

оп.1, а.е 2 Програми на Общински и Окръжен народни съвети за усъвършенстване на 

работата с децата на българските цигани през IX - та петилетка 1984, 1988  

оп. 1, а.е.16 Програма за по-нататъшното усъвършенстване на работата в XII - то 

Основно училище с децата на българските цигани през IX - та петилетка, 1987  

 



285. ДА Стара Загора, ф.915Б, Първична партийна организация (ППО) при 

Държавно горско стопанство – с. Горна Сахране, Старозагорско (1960-1978) 

Поради малочисления и смесен състав на трудещите се главно от турци, 

българомохамедани, цигани и каракачани партийната организация си оставала 

малобройна до 1966 г. След преминаването на селата Скобелево и Асен в началото на 

1966 г. на 19 февруари 1966 г. се изгражда Общински партиен комитет (ОПК) при 

Горско стопанство с. Сахране с общ брой на членовете в общинската партийна 

организация 60 души. 

 

Търговище 

286. ДА Търговище, ф.40 Селски общ. Нар.съвет с.Антоново  

оп.10, а.е. 27 Информация за работата на комисията при Общински народен съвет - гр. 

Антоново, Търговищко за работата сред българските цигани в Антоновска селищна 

система през 1980 г. 

оп. 10, а.е. 96 Сведения за броя на българските турци, цигани и помаци в Антоновска 

селищна система, Търговищко през 1984 г. по възраст и съставни села, 1984 г.  

 

287. ДА Търговище, ф. 233 Селски народен съвет – с. Априлово, 1944-1958, 

1967, оп. 3,  

Съгласно преброяването на населението към 1 ян. 1973 г. жителите на 

общината са 1806, от които 1281 - българи, турци - 106 и цигани - 419. С. Априлово е 

имало 1076 жители, с. Конак - 458 и с. Марчино - 245. 

 

288. ДА Търговище, ф.401 Градско общински народен съвет Търговище, 

оп.9, а.е. 58  Сведения и информации за броя, трудовата заетост, състава на 

домакинствата и други на циганите в Търговищка градска община и селищна система - 

гр. Търговище през 1972 - 1985 г. 

 

289. ДА Търговище, ф. 781, ОНС Търговище, 1959-1987,  



оп.12, Указания на Министерски съвет, справки и сведения за броя на българските 

цигани и смяната на имената на българските турци (1982-1987). 

 

290. ДА Търговище, ф. 1063 Общ. Комитет за държавен и народен контрол 

Търговище 1972-1990,  

оп.2, а.е. 32 Докладни записки и информации от председателя и специалисти в 

Общински комитет за държавен и народен контрол - Търговище до Комитета за 

държавен и народен контрол - София за работата сред българските цигани през 1989 г. 

 

291. ДА Търговище, ф. 1235 Василев, Иван Ангелов, 1933-  

оп.1, а.е. 197 Василев, Иван. “95 години от рождението на преводача на Пушкиновата 

поема “Цигани” и “Кой е лорд Палмин. Симеон Гатев, роден в Омуртаг, сътрудничи и 

на “Българан”. Статии за живота и творчеството на Симеон Гатев (поет и преводач, 

член на Съюза на българските писатели) и за връзките му с Христо Смирненски. 

Публикувани във в. “Омуртагски вести” – Омуртаг, бр. 11 от юни 1993 г. и в. “Знаме” – 

Търговище, бр. 89 от 20 ноем. 1998 г. Оригинали. Печатно и ръкопис. 

 

Хасково 

292. ДА Хасково, ф.63К, Околийско управление Харманли,  

оп.1, а.е. 23 Окръжни и писма по разузнаването и шпионажа. Писма за спиране 

разпространението на вестници и списания и др. Сведения за броя на българските и 

турски цигани в околията. Препис - извадки от в. "Работнически вестник" от 1 септ. 

1930 г. Позив от група ученици - искане съветско училище. 1931-1944 

 

293. ДА Хасково, ф. 284К, Участъкова здравна служба – с. Княз Борисово 

(Славяново), 1902-1944,  

оп.1, а.е. 12 Окръжни, писма и др. от МВРНЗ, областния и околийски лекари и др. във 

връзка с даване условия за работа на училищните лекари, контрол върху чергарите-

цигани, обезвъшаване, прекратяване на заразните болести; условие за приемане на 



медицински сестри; сведение за движението на болните от туберкулоза; десетдневни 

бюлетини за заразно болните, месечни сведения за прегледаните амбулаторно болни, 

уредбата на амбулаториите и др. 1942 г.  

 

294. ДА Хасково, ф.675, ОК на ОФ – Хасково 1949-1987,  

оп. 3, а.е. 58 Планове, план-мероприятия, решения, доклади, справки, сведения и 

таблици по дейността сред българските турци и цигани. 

 

295. ДА Хасково, ф.1725, Генов, Васил Господинов,   

оп. 1, а.е. 36 Разказ "Цигани". 

 

 

Шумен 

296. ДА Шумен, ф.58К, Байнов, Павел Марков 1870-1943,  

оп.1, а.е. 167 Писмо от Иван Радославов - преводач от В. Търново до Павел Байнов с 

предложение за издаване "Сцени от живота на парижките цигани". 

 

297. ДА Шумен, ф.145К, Участъкова здравна служба – с.Браничево,  1910-

1944,   

оп.1, а.е.3,  Ведомости за ваксинираните деца и възрастни, инструкции за ваксиниране, 

наставления за петнистия тифус, окръжни за ваксиниране на циганите и др. 1913 1919  

 

298. ДА Шумен, ф.198 К Селско общ.у-ние с.Цар Крум,  

оп.1, а.е. 17, Окръжни, заповеди, съобщения от МВР, Окръжния управител и 

Околийския управител относно ограничаване безразборното движение на каракачаните, 

циганите, издирване лица търсени от полицията, изгубен и откраднат добитък, 

проверка на личните документи и др. 1931, 1934 



  

299. ДА Шумен, ф. 206К, Сел.общ у-ние с.Виница, 1896-1944,  

оп.1, а.е. 18, Протоколи за определяне дворното място за църква и нови дворни места 

на циганите в с. Хасково, 1921, 1930  

 

300. ДА Шумен, ф. 585К, Околийски лекар – Преслав,  

оп.2, а.е.82, Момент от обезвъшаване на циганите от с. Драгоево. Май 1936 г., 9/13 см., 

позитив, в средата с вратовръзката - участъковия фелдшер Ганчо Денев. 

 

301. ДА Шумен, ф. 712К, Дюгмеджиев, Пресиян Димитров 1880-1967,  

оп.1, а.е. 36 Иермар марш "Нощ, Вотл, фр. "Цигани" "Брунети" "Винаги заедно" и др. 

Композиции на мандолина и мандолинни оркестри. 

 

302. ДА Шумен, ф. 731К, Областна здравна служба – Шумен 

 оп.1, а.е. 43 Снимка на момент от дезинсекция на цигани от с. Беломорци Поповско. 

Цели фигури, цивилни облекла 6/9 см. Позитив, 1938 г.  

оп.1, а.е. 179 Снимки на цигани от с. Пчелник, на които се извършва обезвъшчаване. 

Цели фигури, цивилни облекла 6/9 см. Позитиви 

оп.1, а.е. 203, л.1 Снимка на обезпаразитяване на цигански семейства от с. Стоян 

Михайловски, Шуменско. [Не по-рано от 1928 г.] 

 оп.1, а.е.234, л.2 Снимка на цигански катун. Б.д. 

 оп.1, а.е.234, л.4 Снимка на цигански катун. Б.д. 

 оп.1, а.е.234, л.5 Снимка на цигански катун. Б.д. 

 

303. ДА Шумен, ф. 49, Селски общински народен съвет – с. Плиска, 1944 -, 

оп.5, (1979-1991 г.)  



Към 31 дек. 1980 г. селото има 1446 жители, от които 30 души турци и 128 

цигани, а към края на 1991 г. жителите са 1205, от които 24 турци, 11 татари и 102 

цигани. 

304. ДА Шумен, ф.95, ОК на Профсъюза на работниците от сел.и 

гор.стопанство,  

оп.5, а.е. 40, Писмо на ЦКПС на РССХП, мероприятия и информация на ОС на БПС и 

ОКПС за по-нататъшно подобряване работата с българските цигани, 1980  

 

305. ДА Шумен, ф. 113, Гр.народен съвет – Нови пазар,  

оп.5, а.е. 54, Писмо-приветствие от Бериславски районен комитет (СССР), сведения, 

информация и писма до съветниците по случай 100 годишнината от освобождението ни 

от османско иго, за броя на църквите и джамиите, преименувания на местности, реки и 

гори, за работата на ИК с българските цигани, поздравителни адреси и др. 1974-1978 г. 

306. ДА Шумен, ф.138, ГНС – Преслав , 1944-   

оп.2, а.е.40 Сведения за здравно-хигиенния контрол над циганите в околията, 1951, 

1958  

оп. 5, а.е. 147 Преписки с ОНС - Шумен и сведения на националните малцинства - 

турци, цигани, татари, арменци, евреи, българо-мохамедани в района на съвета. 1959 

1974  

 

307. ДА Шумен, ф.157, Селски народен съвет с. Венец, Шуменско, 1944-  

оп.5, а.е. 77, Програми, мероприятия и др. на ОбНС за работа с жените, младежта и 

циганите в района на общината. 

 

308. ДА Шумен, ф.160, Селски народен съвет – с. Върбица, Шуменско  

оп.6, а.е. 90, Доклади, сценки, програми, справки, списъци, таблица и др. на ОбНС 

за работа по повишаване обществената активност на населението, за работата на 



кметствата, за организацията на заседанията на ОбНС за работа с циганите и др. 

1979-1985 

 

309. ДА Шумен, ф. 453, Общински комитет на ОФ – с.Тодор Икономово 1944-

1974,  

оп.2, а.е. 8, Окръжни, писма , планове, мероприятия и др.на Окръжния комитет на 

отечествения фронт гр. Шумен, Общинско - селския комитет на отечествения фронт с. 

Тодор Икономово - Шуменски окръг относно провеждане на атеистичната пропаганда, 

организиране, курсове за ограничаване, подобряване работата, бита и културата сред 

циганското и турско население, за подготвяне на цигани пропагандисти и др. през 1960, 

1961, 1963, 1964, 1965 г. 

 

310. ДА Шумен, ф. 511, Селски общински народен съвет, с. Каменяк,  

оп. 2, а.е.9, Програма на ОНС - Хитрино за подобряване работата сред българските 

цигани и преценки, отчети и сведения за изпълнението й от Кметството - с. Каменяк. 

1979 1984 

 

311. ДА Шумен, ф. 523 Селски общински народен съвет с. Менгишево  

През периода 1979 - 1991 г. населението на кметството варира между 400 - 

510 души, от които около 90 души са цигани, 75 българи и 340 турци. 

 

312. ДА Шумен, ф.646, Окръжен народен съвет – Шумен, Коларовград, 1949-

1987,  

оп.6, а.е. 262 Сведения за българо-мохамедани - помаци, цигани, татари, които се водят 

турци. 

оп. 6, а.е. 263 Сведения за българо-мохамедани - помаци, цигани, татари, които се 

водят турци. 



оп. 6, а.е. 264 Сведения за националните малцинства в окръга - турци, цигани, татари, 

арменци, евреи. 

оп.9, а.е. 1880, Разпореждане и информации на МС за подобряване на работата сред 

българските цигани. 1978-1980  

оп.9, а.е. 1886, Справки на ОНС за преименуване на българските цигани., 1981, 1985  

оп.9, а.е. 1887, Справки на ОНС за подадените молби за преименуване на българските 

цигани по общини и населени места на територията на окръга. 1979 – 1883 г. 

оп.9, а.е. 1889, Информации, преценки и справки на ОНС за подобряване работата сред 

българските цигани след преименуването им, 1978, 1983  

 

313. ДА Шумен, ф. 794 Окръжен съд Шумен 1949-  

Районът на съда е населен с компактни маси турци и цигани, които според 

специфичните си разбирания за живота и брачната устойчивост създават процеси на 

побоища, убийства и брачни сътресения. 

 

314. ДА Шумен, ф. 883, Потребителна кооперация „Изгрев“  

Членският състав се състои от българи, турци и малко цигани. Кооперацията е 

колективен орган на ОКС - Шумен. Ръководи се от общи събрания, УС и КС. 

Подчинена е на ЦКС и ОКС. 

 

315. ДА Шумен, ф. 912 Обединено трудово кооперативно земеделско 

стопанство 22-ри конгрес с.Черноглавци,  

При основаването на ТКЗС е имало 36 основатели от които 34 българи и 2 

турци и 1835 дек. обработваема площ, разпределена на няколко блока от по 100 до 400 

декари. Сега стопанството е укрепнало финансово. Има 2498 членове, българи, турци 

и цигани.  

316. ДА Шумен, ф. 915, Начално училище „Иван Вазов“,  



оп.1, а.е.3 Писма,информации,списъци и др.относно изучаването на български език от 

турци и цигани от района на училището "Иван Вазов" – Шумен 1959, 1963 

оп. 1, а.е. 5, Списъци на неграмотни и малограмотни и на турци и цигани изучаващи 

български език и дневник за предавания материал, 1962, 1963.  

оп. 1, а.е.7 Статистически сведения за броя на класовете,паралелките и учениците  - по 

народност българи,турци,цигани и др.за 1959/1960 уч.г. 1959 1960  

 

317. ДА Шумен, ф. 938 Дом за деца и юноши „Митко Палаузов“ с. Ружица, 

1959 - , оп.1 

В дома се приемат деца сираци, полусираци, на многодетни родители, разведени, 

болни роди тели, самотни майки, изоставени деца и застрашени от 

противообществени прояви. Приетите възпитаници-българчета, турчета, цигани и 

др. плащат минимална такса съобразно материалното им състояние. 

 

318. ДА Шумен, ф. 1107, Йорданов, Васил Денчев, 1914-1977,  

Това са биографии, статии, научни доклади и съобщения за овцевъдството, 

водоснабдяването в Шуменско, народни приказки, песни, пословици и поговорки в 

Шуменско и Поповско, духовната култура на циганите в Шуменско, фотодокументи и 

др. 

оп. 1, а.е. 5 Денчев, В. "Битът и духовната култура на коларовградските цигани". 

Изследване. Оригинал,втори екземпляр. Машинопис,ръкопис. 1958 

оп. 1, а.е. 6 Денчев, В. "Духовната култура на циганите, отразена в народното им 

творчество", "Някои литературно-исторически особености на циганския фолклор", 

"Обществено-възпитателна функция на циганските народни песни". Статии. Чернова. 

Ръкопис. 

оп. 1, а.е.7 Денчев, В. "Циганските народни обичаи през комсомолски 

поглед".Изследване. Втори екземпляр. Машинопис. 

оп. 1, а.е. 8 Денчев, В. "Из съвременния бит и култура на циганите в гр. Шумен". 

Статия. Чернова. Машинопис. 



 

 

319. ДА Шумен, ф. 1228 Основно у-ще Георги Димитров с. Кюлевча 1944-

2007,  

оп.2, а.е. 3,  План за изграждане кабинетна система в училището и информации на 

директора относно УВР и материалната база, възпитанието на учениците, целодневното 

обучение, състоянието на дисциплината и на пансиона за деца на български цигани, 

1978 1985.  

 

320. ДА Шумен, ф. 1369 Груев, Стоян Николов 1907- 1998  

оп.1, а.е. 41 Изказване на Пенка Цокова - "Идеологическата работа с българските 

цигани в Общинската организация на ОФ - Пазарджик", изнесен на семинар на обмяна 

на опит. 1982  

оп.3, а.е.84 Писма от Михайл в Шумен до Стоян Н. Груев във Върбица за тържеството 

по откриване читалището във Върбица, написване статия за Петър Златев Груев, 

битката при Върбишкия проход, историята на върбишките цигани и др. Оригинали. 

Ръкопис. 

 

321. ДА Шумен, ф.1734, Кметство, с. Дойранци, Шуменско, 1979 –  

оп.1, а.е. 6, Списъци на циганите с данни за броя на домакинствата, обхват на децата в 

училищни заведения, трудовата заетост и др. показатели. 1980 1983  

 

322. ДА Шумен, ф. 500 Б, ОК на БКП – Шумен,  

оп.10, а.е. 33 Доклади, информации, справки за работата с турското население и 

циганите, общо 208 листа. 

 

323. ДА Шумен, ф. 1003Б, Общински комитет на БКП – Нови пазар,  



оп. 2, а.е. 4 Информация на ОбК на БКП - Нови пазар за подобряване работата сред 

българските цигани 20 авг. 1980 г. 

 

Ямбол 

324. ДА Ямбол, ф. 180, Селски общински народен съвет – с Бояджик, 

Ямболско  

оп. 7, а.е. 7 Списък на циганите с променени имена през 1985 г. 

 

ЦДА 

325. ЦДА, ф.3К, оп.7 а.е. 332, л.9 Снимка на български цигански катун в 

София на седянка, б.д.  

 

326. ЦДА, ф.38К Киров, Гено (Генадий Кирилович Демянич) 1867-1944  

оп.2, а.е. 27 Тефтерче с бележки за земеделието в България, за влашките цигани в 

страната, за руската литература и др. 1895 г.  

 

327. ЦДА, ф. 125К, Пундев, Васил Маринов 1893-1930  

оп.1, а.е. 168 Разбор и бележки върху произведенията на Пушкин "Каменният гост", 

"Цигани", "Моцарт и Салиери". 

 

328. ЦДА, ф. 159К Министерство на финансите, 1879-1944 ,  

оп.1, а.е. 92 Преписка между МФ и Марков, русенски окръжен управител за 

заселването на 18 семейства влашки цигани в Русенски окръг. Оригинал. Чернова. 

Ръкопис.1885 г.  

 

329. ЦДА, ф. 176К, МВРИ,  



оп.1, а.е. 1021 Преписка (писма и телеграми) с румънското дипломатическо агентство в 

София, БДА в Букурещ, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 

правосъдието, Окръжно управление в Силистра и др., за залавянето на разбойническите 

шайки, състоящи се от турски цигани, които ограбвали румънското и българското 

население на пограничната линия. и фр. ез. 

оп. 6, а.е. 2803 Рапорти от БЛ в Анкара, преписка между нея и Турската легация в 

София и др. за изменение на избирателния закон в Турция; издирване на български 

поданици в Турция; преминаване на агенти на турското разузнаване с преминаващите в 

България турски цигани и др. 1935 1939 г. 

оп.19, а.е. 1304 Преписка с Полската легация в София, Дирекция на полицията и др. за 

издаване удостоверение за 50 процента намаление по БДЖ на Луцке Тарас, полска 

поданица и определяне мястото за отсядане на полски цигани в околностите на София. 

1932 г.  

330. ЦДА, ф.199К, Върбишките султани „Герай“ 17-19 век,  

оп.1, а.е. 52 Писмо от административния съвет на казата Русчук. Искат да им се 

изпратят 40-50 души жетвари цигани и 10-15 души косачи. 1855 г.  

 

331. ЦДА, ф. 264 К, Българска екзархия 1870-1953,  

оп.9, а.е. 79 Регистър на венчилата в с. ТРЪН, с. КАВДАНДЖЕСИЦА, с. ЧЕРГИТЕ и в 

с. ЦИГАНИ, Битолска каза, Пелагонийска епархия, Битолски вилает; енорийски 

свещеник Ксенофонт хаджи ГЕОРГИЕВ.б.д. 

 

332. ЦДА, ф. 520К, Карапетров, Петър Константинов 1900-1980,  

оп.1, а.е. 152, Бланки на книгоиздателствата "Древна България", "Нов свят", на 

библиотека "Български исторически романи"; рекламен лист на играта "Хитър Петър, 

мечката и циганите"; календар на в. "Весела дружина" и др.1920-1941  

 

333. ЦДА, ф. 526К, Делирадев, Павел Димитров 1879-1957,  



оп. 1, а.е. 1033 Статии от Ат. Маджаров, М. Михайлова и други за бита и обичаите на 

циганите и турците в България. 

 

334. ЦДА, ф. 622К, Гиргинов, Александър Такев 1902- ,  

От характеристиката :  Романи от Александър Гиргинов: „Момичето от 

циганското кабаре“, „Край Дунава“, „Огнена пролет“, „Книгата, която убива“, 

„Парадът на плъховете“, „Кладница“, „Есенни емоции“, „Огнен меч“, „Потънал 

свят“, „Адамити“ и др. 

оп.1, а.е. 68 Драматизация от Александър Т. Гиргинов на пиесата "Tciganes" ("Цигани") 

по мотиви от поема на Александър Пушкин, превод на Павел Телчаров. Единият 

екземпляр е с посвещение до А. Барзак (A. Barsaque). 1966 

оп.1, а.е. 97 Гиргинов, Александър. "Цигани" ("Земфира"). Пиеса по поемата "Цигани" 

от Александър Пушкин. Постановка на Пловдивския областен театър с разпределение 

на ролите между артистите. 

оп.1, а.е. 584 Договор, сключен между Александър Гиргинов и Юрицин за написването 

на два сценария върху поемата "Цигани" от Пушкин и "Годеницата на студента Пеев" 

1940  

оп.1, а.е. 667 Покана от издателство "Книга" до читалищните дейци с предложение да 

закупят новите книги на Александър Гиргинов "Борба за щастие", "Нова земя", 

"Цигани" и др. 

оп.1, а.е. 670 Програма за репертоара на Пловдивския областен театър за 1940 – 1941 г., 

включена в драматизацията на Александър Гиргинов "Цигани" по едноименната поема 

на А. С. Пушкин 

оп.1, а.е. 688 Афиши за постановки на пиесите "Буря над Европа", "Цигани", "Паяци", 

"Спекулата", "Дъщерята на греха" и други от Александър Гиргинов, представени на 

сцената на театрите във Видин, Пловдив, Троян и др. 

оп.1, а.е. 692 Програми за постановката "Цигани" от Александър Гиргинов по 

едноименната поема на Александър С. Пушкин, представени от колектива на 

Пловдивския областен театър 1940, 1945  



оп.1, а.е. 696 Писмо от Сл. Караславов, председател на Държавна планова комисия в 

Главна дирекция на статистиката, до Борислав Георгиев с информация за желани 

сведения за циганите. 1952 

оп.1, а.е. 712 Писмо от Александър Гиргинов до Славчо за изпращане на своите пиеси 

"Върла магесница", "Цигани" и пиесата на френския писател Морис Ростан "Аз убих" и 

др. 1959  

оп.1, а.е. 722 Искова молба от Александър Гиргинов до Народния съд срещу 

Дирекцията на Народния театър към Градски народен съвет, Разград да заплати 

авторско възнаграждение за играната през сезона 1956 – 1957 г. пиеса "Цигани" от 

Александър Гиргинов 1957 

оп.1, а.е. 739 Писмо от Александър Гиргинов до Народно читалище в с. Елена, 

Хасковско, с предложение да включат в репертоара пиесите му "Семейна тайна" и 

"Цигани", които изпраща. 1966 

оп.1, а.е. 765 Писмо от Белогушев до Александър Гиргинов с предложение да напише 

музика за пиесата му "Цигани" и др. 1941  

оп.1, а.е. 775 Писмо от Т. Виденов до Александър Гиргинов във връзка с повторната 

представяне на пиесата му "Цигани" на битолска сцена 1959  

оп.1, а.е. 776 Писмо от Цветан Вълчевски до Александър Гиргинов за успеха на 

пиесата му "Цигани" и с молба да изпрати други свои пиеси 1956  

оп.1, а.е. 878 Писмо от Димче Стефановски до Александър Гиргинов за режисьорското 

му виждане при поставяне на неговата пиеса "Цигани" в Битоля 1959  

оп.1, а.е. 946 Писмо от Zavod za autorsko pravno posrednichestvo, Beograd (Завод за 

авторско правно посредничество, Белград) до Александър Гиргинов за изпращането на 

авторския му хонорар за пиесата "Цигани" 1949 г.  

оп.1, а.е. 962 Писма от Окръжен народен театър, Разград до Александър Гиргинов за 

предстоящата премиера на пиесата му "Сладък хляб", за поставяне на пиесата му 

"Цигани" и да окаже помощ на режисьора и артистите и др. 1952-1963 

оп.1, а.е. 981 Писмо от Околийски народен съвет, Разград, до Александър Гиргинов за 

стойността на Авторския хонорар от пиесата "Цигани", постановка на Народния театър, 

Разград. 1957  



оп.1, а.е. 1070 Писмо от Образцово народно читалище "Христо Ботев", с. Василовци до 

Александър Гиргинов за получени пиеси, за поставяне на пиесата "Цигани" и с молба 

да изпрати допълнително екземпляри от пиесата 

оп.1, а.е. 1076 Писмо от читалище "Пробуда" в с. Мрамор, Ямболско до Александър 

Гиргинов за връщане на негови пиеси "Семейна тайна" и "Цигани", поради липса на 

средства, 20 дек. 1966  

оп.1, а.е. 1287, Писмо от Олга до Сийка Гиргинова с молба да й изпрати, набави 

книгата "Цигани" 

 

335. ЦДА, ф. 735К Колекция „Четата на Тане Николов - войводата“,  

оп.1, а.е.1 Заповед издадена от полк. Дървингов, началник щаб на Моравската областна 

военна инспекция, ген. майор Тасев, помощник и ген. лейтенант Неръзов, началник на 

инспекцията за вътрешната политика на областта, за общите длъжности на всички 

българи-офицери, чиновници, войници, за политиката спрямо българите, за 

придошлите от Шумадия сърби, за политиката спрямо власи, евреи, турци, гърци, 

цигани и други. 1918 г.  

 

336. ЦДА, ф.780К, Димо Казасов,1886-1980 г.   

оп.1, а.е. 84 "Циганите и изборите". Политическа статия от Димо Казасов за 

гражданските и политически права на циганите у нас. 

оп.1, а.е. 102 Закони за войниците от времето на султан Сюлейман (1920–1566), за 

масларите от 1581, за циганите от вилаета Румели, за Скопие и Солун от 1566 и 

др.,преведени от Димитър Я. Шалев., 1961 

 

337. ЦДА, ф. 931К, Гълъбов, Гълъб Димитров, 1892,  

оп.1, а.е. 53 Рецензия  от Гълъб Гълъбов за преведения от Димитър Янчев Шалев 

"Закон за масларите" и "Канун-наме за циганите в Румелийския вилает" и др. 1956 г.  



оп.1, а.е. 109, Закони за войниците от времето на султан Сюлейман (1920–1566), за 

масларите от 1581, за циганите от вилаета Румели, за Скопие и Солун от 1566 и 

др.,преведени от Димитър Я. Шалев. 

 

338. ЦДА, ф.980К, Мустакова, Фео Генадиева 1909-2011 

оп.1, а.е. 9, л.17 Снимка на Фео Мустакова, изпълняваща испански цигански танц. 1938 

г. 

339. ЦДА, ф. 1135К, Симеонов Трайко Стоянов  

оп. 1, а.е. 124 Народни приказки за циганите, събрани от Трайко Симеонов. 

 

340. ЦДА, ф. 1319К, Георгиев, Борислав Николов  

оп.1, а.е.480 Писмо от Борислав Георгиев до Демир Алиев Салиев за отношението си 

към циганите и с молба да му помога в изучаването на цигански език, като се виждат 

по-често. София. Копие. Ръкопис. 1950  

оп.1, а.е. 770 Писмо от Борислав Георгиев до Мурад Сюлейманов Мурадов по въпоса 

за "циганите и циганския въпрос" по книга на Димо Казасов и др. София. Копие. 

Машинопис.  1959  

оп.1, а.е. 1062 Писмо от Борислав Георгиев до Директора на Дирекция на статистиката 

в София с молба да му съобщят броя на циганите в България. София. Копие. Ръкопис. 

1952  

оп.2, а.е. 696 Писмо от Сл. Караславов, председател на Държавна планова комисия в 

Главна дирекция на статистиката, до Борислав Георгиев с информация за желани 

сведения за циганите. 1952  

оп.2, а.е 1107, Писмо от Адриана Гюндурова до директора на Българска национална 

филмотека с молба за справка за заглавията на филми за живота на циганите. 1977  

 

341. ЦДА, ф. 1477К, Чилингиров, Добромир 1909-1974 ,  



оп.1, а.е. 283  Статии, разкази, апел, библиографски фишове и бележки и други със 

сведения за нравите и бита на циганите в България, 1932, 1948  

 

342. ЦДА, ф. 1739К, Главна дирекция за настаняване на бежанците – 1926-

1931 г.,  

оп. 1 , а.е. 23313 Досие за оземляване на Митра Иванова Капитанова от с. Циган, 

Воденско, Гърция в с. Припечене (с. Генерал Тодоров), Петричко. 1928, 1949 г. 

 

343. ЦДА, ф. 2072К, Вакарелски, Хр. 1896-1979 , 

оп.1, а.е. 342, л. 187  Снимка на едноделна циганска къща в с. Севар, Исперихско. Б.д. 

оп.1, а.е. 384 Снимки на цигани от различни райони в България. 18, 5/ 14 см.  

оп. 1, а.е. 389,  Снимка на цигани-ковачи в с. Българи. 1956 

оп.1, а.е.808,  Писма от Васил Петров Добруджалиев до Хр. Вакарелски със сведения за 

циганите в Шуменско, сватбарски обичаи, кръщаване на деца, спомени от детството му, 

за работата и преустройството на музейното дело и др. Некролог за смъртта на В. 

Добруджалиев. . Оригинал. Бланка. Ръкопис, машинопис, печатно. 228 л. 

оп.1, а.е. 1129, Писма от и до H. Arnold и Хр. Вакарелски относно циганите в Гръцка 

Македония. Снимки на циганки с носия, според Вакарелски характерна за 40 години на 

ХХ в. 6/8 см. 2 бр. 8, 1961  

оп. 1, а.е. 1167, Писмо от д-р H. Mode до Хр. Вакарелски за изследванията за циганите. 

1964 г. 

оп.1, а.е. 1218, Писма от Adam Bartosz до Хр. Вакарелски с молба да му се изпратят 

материали за бита на циганите във връзка с неговото изследване, поради липса на 

отговор от сп. “Ново Дром”. 1970 1971  

оп.1, а.е. 1318, Писма от и до I. Chelcea и Val Cordum и Хр. Вакарелски за изследвания 

върху циганите, за чумата, коректури и др. 1967-1972 

оп.1, а.е. 1383, Писма от Kamill Erdös до Хр. Вакарелски по въпроси свързани с 

разпространението на циганите и техните занаяти. 1955 г.  



 

344. ЦДА, ф.23 Профсъюз на химическите работници в България  

оп.3, а.е. 43 Протокол № 6, информации, анализ и докладни записки от заседание на ИБ 

на ЦКПС на РХП относно дейността на профсъюзите при СХК - Димитровград за: … 

подобряване на работата сред българските цигани и помохамеданчените българи и др. 

26 юни 1979 г. 

оп.3, а.е. 52 Протокол № 1, отчети, планове, доклад, инструкции и докладни записки от 

заседание на ИБ на ЦКПС относно изпълнението на плана на Бюрото на ЦКПС през 

1979 г. и приемане плана за 1980 г., изпълнението на решение № 47 на Бюрото на ЦС 

на БПС от профкомитетите при КИПП "Химпроект" - София, ДСО "Фармахим" и ИНК 

- Бургас, подобряване работата сред българските цигани и мохамедани в ЗС "Карл 

Маркс" - Девня, ЗПВХ - Девня и др. 29 ян. 1980 

 

345. ЦДА, ф.28 Национален съвет на ОФ,  

оп.24, а.е.132 Протоколи от заседание на Бюрото на НС на ОФ с приложени: решения, 

докладни записки, информация, оценки, планове, мероприятия, таблици, кадрови 

справки и др. за: работата на ОФ сред българските цигани и потомци на насилствено 

помохамеданчени в миналото българи и мероприятия за нейното подобряване, 

награждаване на лектори на ОФ, кадрови въпроси и др. Том 1, 11-04-1979 г. 

 

346. ЦДА, ф. 88 Министерство на правосъдието,  

оп.2с, а.е.3, Писмо на Министерството на правосъдието и отдел "Народни съвети" при 

МС до народните съвети и съдилищата за промяна на националността и имената на 

българомохамеданите, татарите и циганите; предложение до ЦК на БКП за 

законодателни мерки за борба против съществуващите феодални остатъци в бита на 

турското население и др.1962-1965 

 

347. ЦДА, ф. 117 Народно събрание,  



оп.13, а.е. 630 Доклад от д-р Г. Дамянов до Секретариата на ЦК на БКП за признаване 

правото на циганите, говорещи български език, да се зарегистрират като български 

граждани. 1952 г.  

 

348. ЦДА, ф.120 ЦК на Профсъюза на здравните работници,  

оп.14, а.е. 62 Протокол № 5, информации, справка, доклад и др. от заседание на Бюрото 

на ЦК на ПСЗР относно подобряване работата сред българските цигани, работещи в 

системата на здравеопазването и др., 17 апр. 1979 г. 

 

349. ЦДА, ф.136 Министерски съвет,  

оп. 87, а.е. 268 Разпореждане № 17 на МС от 02.08.1991 г. за отмяна на Разпореждане 

№ 7 на Бюрото на Министерския съвет от 1979 г. за по-нататъшно подобряване на 

работата сред българските цигани. 

 

350. ЦДА, ф. 142  Министерство на народното просвещение,  

оп.23, а.е. 35 Протокол № 7 и решения от заседанието на ръководството на МНП с 

приложени докладни записки, информация и др. за трудностите и нерешените 

проблеми, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците на българските 

цигани… и др. 

351. ЦДА ф. 165 Комитет при МВнР по въпросите на Българската православна 

църква 

оп.3, а.е. 222 Преписка с НС на ОФ "Малцинствената комисия" във връзка молбата на 

циганското малцинство в България за издаване нов вестник; молба от цигани във 

връзка влизането им в университета.1949 г.  

 

352. ЦДА, ф.539 Жабленски Асен Николов, 1898-1972,  

оп.1, а.е. 346 Бележки на А. Жабленски за хоровете "Кавал", на радиото, хор на 

циганите и др.-репертоар, цел, задачи, методи, диригенти. 



353. ЦДА, ф. 1209, Петров, Стефан Цветков  1924-,  

оп.1, а.е. 112 Справка от Стефан Цветков за циганите в с. Радовене, Врачанско. 

Приложена е и служебна бележка от комитетите на ОФ и БКП с данни за фамилията на 

Иван Илиев Хаджийски. [м. Бункера, Софийско.Чернова. Оригинал. Ръкопис. 

Машинопис. 1988  

 

354. ЦДА, 1Б, ЦК на БКП,  

оп.8, а.е. 1916 Решения № 1085 от 27 окт. 1950 г. и приложения към тях за: приемане  

обратно в България на  изселилите се в Турция цигани; уреждане телефонни връзки на 

ЦК с  ОК на БКП и народните съвети; подобряване работата с писмата и жалбите на 

трудещите се до ЦК; кадрова промяна в апарата на ЦК; предоставяне жилищен парцел 

на Окръжния комитет на БКП в Хасково. 

оп.8, а.е. 4266 Решение № 225 от 20 май 1957 г. и приложения към него за поканване в 

България на унгарския „Музикален ансамбъл на младите цигани” за изнасяне на 

концерти., май 1957 г. 

оп.25, а.е. 71 Доклад на зав. отдела и изложения от еврейската комисия при отдела за 

положението на евреите в България и дейността на партията сред тях; за борба между 

евреите-комунисти и ционисти; за създаване организация на циганите и др. 

оп.28,  а.е. 1, Преписки на отдела с група цигани от с. Изворско, Варненски окръг и др., 

изложения от ГК на БКП и ГНС в Нова Загора, цигански ансамбъл "Рома" в София и 

др. до ЦК на БКП за трудоустрояването, възпитанието и образованието на циганското 

население в България; бележки на зав. отдела. 1958 г.  

оп.28,  а.е.6 Преписки на отдела с цигани от с. Драганово, Търновски окръг и с. Устрем, 

Ямболски окръг и доклад от Културния комитет на циганското население в квартал 

"Емил Марков" в София до ЦК на БКП за подобряване социално-битовото и културно 

издигане на циганското население. 

оп.28,  а.е. 15 Преписки на отдела с Държаното земеделско стопанство в Бяла и ГНС в 

Михайловград (Монтана) и група цигани от Котел за подобряване битовото и културно 

състояние на циганското население. 



оп.28,  а.е. 20, Писмо от ГК на БКП в Коларовград (Шумен) до ЦК на БКП за откриване 

общежитие-пансион за деца на материално затруднени турци и цигани; бележки от зав. 

отдела. 

оп.28,  а.е.23 Писма от Президиума на Народното събрание, ГК на БКП в Пазарджик и 

изложения от турци, цигани и българомохамедани до ЦК на БКП във връзка с 

промяната на турските им имена с български; бележки на зав. отдела. 1961  

оп.28,  а.е. 32 Изложение от цигани от с. Твърдица, (гр. Твърдица), Сливенски окръг до 

ЦК на БКП относно подобряване работата сред циганското население; отговор на 

отдела. 

оп. 40, а.е. 47 Справка от Института по балканистика при БАН [до отдела] за циганите 

(историко-етнологически и лингвистични сведения). 1966 

 оп.50, а.е. 134 Мероприятия на сектор "Представителни органи" за изпълнение 

решението на Секретариата на ЦК на БКП за по-нататъшно подобряване на работата 

сред българските цигани.1979 

 оп. 50, а.е 144 Мероприятия на сектор "Здравеопазване" за изпълнение решение № 850 

на Секретариата на ЦК на БКП "за по-нататъшно подобряване на работата сред 

българските цигани". 1979 г.  

оп.56, а.е.32 Информация и справка за дейността на народните съвети по смяна на 

имената и паспортите на българските цигани; справки от "НСМО" относно задачите, 

поставени от ХІІ конгрес на БКП за работата на народните съвети, масовите 

организации,  органите за държавен и народен контрол в селищните системи. София. 

Оригинал. Копие. Машинопис. 1981, 

оп.56, а.е. 43, Справка по дейността за подмяна на паспортите на българските цигани. 

София. Копие. Машинопис. 1981 

оп.69, а.е. 3291 Решения към протокол № 850 от 27 септ. 1978 г. на Секретариата на ЦК 

на БКП и приложения към него с дневен ред: по-нататъшно подобряване работата сред 

българските цигани;  

оп.81в, а.е.577 Информации, докладна записка и паметна бележка от Посолството на 

НР България в Белград до МВнР и отдел "ВПМВ" на ЦК на БКП за подготовката и 

провеждането на Фестивал на хумора, международни симпозиуми, посветени на 



балканския фолклор, "езика и културата на циганите" и др. Белград. Оригинал, копие. 

Машинопис. 1977-1986 

 

ДВИА 

355. ДВИА, ф. 021, оп.1, а.е. 22, л.9 Снимка на цигански катун, б.д.  

 

 

 


