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Началото на издигането на паметника на опълченците от Видинския край се сложи с
книгата на Генади Вълчев „Опълченци от Видинския край“, каза за Радио “Фокус”Видин Димитър Тодоров, бивш заместник областен управител, който е един от
организаторите за издигането на този паметник. Той посочи, че се е оформила идеята
за създаването на инициативен комитет и на 21 ноември 2007 г. този инициативен
комитет бил факт. „В този комитет влязоха Владимир Тошев, арх.Петко Джумерков,
Александър Митев, Кръстьо Тофишев, Цоко Пуев, Живко Бонев, Фионера Филипова,
директор на Историческия музей във Видин и аз. От тези 8 души, петима са вече
покойници“, каза Димитър Тодоров. Той посочи, че до 82 фирми са изпратени писма да
подпомогнат изграждането на паметник на опълченците от Видинския край, но се
включват много малко от тях. Инициативата подпомагат само 5 от 11-те общини от
Видинска област и това са – Видин, Белоградчик, Димово, Кула и Макреш. „Тук трябва
да отбележа заслугите на арх. Пламен Станчев, който безвъзмездно проектира
паметника, на инж. Илиян Илиев, който безвъзмездно проектира художественото
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осветление на паметника, на историка Невен Илиев, който положи много усилия, за да
уточним имената и точния брой на опълченците. Голяма е заслугата около
проектирането и на каменоделеца Валери Петков“, обясни Димитър Тодоров. Цялата
дейност по паметника е в рамките на 6-7 месеца и той е открит на 6 май 2008 година.
Изграждането и откриването на паметника стават под патронажа на тогавашния
областен управител Кръстьо Спасов, тогавашния кмет на Видин Румен Видов и Негово
Високопреосвещенство Видинския владика Дометиан. Стойността на паметника е 12 108
лева, като са събрани 13 112 лв. „От останалите 1000 лв. Инициативният комитет е
възложил на същия каменоделец 2 паметни плочи на 2-ма четници от Ботевата чета –
Пандо Стоянов и на Младен Павлов – Даскалчето. Едната плоча е на сградата на
училище „Иван Вазов“ и на стената на една от централните автомивки във Видин – там
са били родните къщи на четниците. За съжаление, плочата на автомивката сега е
закрита от рекламно пано“, допълни Димитър Тодоров.
Радио “Фокус”- Видин //
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