Заведени са над 300 иманярски дела във Видинско
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Видин. През последните години реставрацията на археологическите обекти във Видин,
които са с обществено и национално значение са правени през 80-те години на миналия
век, каза за радио “Фокус”- Видин директорът на Регионалния исторически музей във
Видин Фионера Филипова. По думите й в региона има няколко такива обекта с голямо
значение – това са древна Рациария край село Арчар, Кастра Мартис край Кула,
проучвана през 60-те години, това е още средновековната крепост «Баба Вида», Конака,
Кръстатата казарма, има и две църкви от XII век, крепостната система Калето,
комплекса на Осман Пазвантооглу и еврейската синагога. Изключение от реставрациите
през миналия век правят крепостта «Баба Вида», при който е реализиран проекта през
2005 година «Баба Вида- история и приказка» и при Кастра Мартис(Рациария) 2007
година, обясни Филипова. През 1959 година са извършени сондажни проучвания за
уточняване периметъра на града и за запазване на по-нататъшните му разрушения.
Като изключителен резултат директорът на музея посочи откриването на западната
крепостна стена и сгради с голямо обществено значение с мозайка, части от които сега
се съхраняват в музея във Видин. Частична реставрация на Рациария е правена през
2009 година по проекта «По улиците на един античен град». Фионера Филипова обясни,
че проблемите при древна Рациария започват с възстановяването на земеделските
земи, предхождани от изготвянето на информационна система и археологическа карта
на България. «Когато в края на миналия век започна иманярската инвазия се установи,
че нито един археологически обект не е отбелязан върху земеразделителните планове.
Само за Рациария беше отбелязано около 350 декара без охранителната зона и зоната
за наблюдение», каза Филипова. През 2002 година Областната управа започва
процедура за обявяването на обекта за резерват. През годините са заведени над 300
иманярски дела в региона. «Няма министър на културата, който да не сме занимавали с
проблема, с централната и изпълнителната власт, изписани са цели папки с писма по
повод случая. Средства обаче за охрана не са намерени. Многобройни пъти с полиция
са поставяни обозначителни тебели и са поставяни 4 камиона с оградна тел, което не
даде никакъв резултат», поясни Филипова. Тя допълни, че и към момента няма
регистър с точните параметри на културните паметници и не се знае в земеделската
земя в региона какво има под нея. радио "Фокус" - Видин
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