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Днес се навършват 72 години от последното голямо наводнение на Видин, каза за
Радио “Фокус”- Видин Светлана Кръстева, началник отдел “Държавен архив”-Видин. Тя
обясни, че причина за това наводнение е задръстване на ледовете по реката на около
25 км от града и повдигане на нивото й. „Във Видин са загинали 13 души, разрушени или
застрашени от срутване са 345 жилищни сгради, а в околните села – Арчар, Ботево, Цар
Симеоново, Сланотрън, Кутово, Слана Бара и други по протежението на Дунав, са
разрушени или повредени 665 сгради”, каза Светлана Кръсетва. По думите й,
бедствието е катастрофално. За съдбата на пострадалото население са загрижени и
помагат както държавата, църквата, дружества и организации, така и жители на града
и околните села, ученици, служители, работници, пенсионери. „Събитието е добре
документирано в архивите на полицията, на Община Видин, на дружеството на БЧК, на
специално създадената "Дирекция за възстановяване на Видин". В отдел „Държавен
архив”- Видин се съхраняват спомени на очевидци, които са предали документите в
лични архивни фондове. Много снимки и документи свидетелства за взетите мерки от
властите преди, по време и след наводнението за материалната и моралната подкрепа
за спасяване на населението и възстановяване от тежките последствия”, обясни
Светлана Кръстева. Възпоменателни плочки за голямото наводнение на Видин и
околностите през месец март 1942 година могат да се видят на сгради и исторически
обекти в града. Те показват нивото на водата по време на бедствието. Светлана
Кръстева каза също, че катастрофални наводнения на Видин е имало и през 1792, 1838
и1897 година. Критични моменти градът преживява и през 1940, 1970, 1981, и 2006
година. „За предотвратяване на наводненията и осигуряване на по-добра защита на
Видин и видинската низина, през периода 1970-1983 година започва укрепване на
брега на реката, надзиждане на съществуващите и строеж на нови диги и други
съоръжения”, каза Светлана Кръстева. Тя добави, че незавършена част от градската
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дига е доизградена през 2007 година.
Радио “Фокус”- Видин
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