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ПАРНАТА МЕЛНИЦА
Мелницата е масивна четириетажна сграда до крепостта "Баба Вида", построена със
средства на преселниците, дошли във Видин от Австро-Унгария след разбиване на
османските турци при Виена. Тя задоволява нуждите на местния гарнизон и на
гражданите. Мелницата има четири камъка и произвежда най-доброто брашно във
Видин и района му. Тя компенсира престоя на водните мелници, които поради
намаляване на водата през лятото и ледовете през зимата, работят по 4 - 5 месеца в
годината. През Руско-турската война (1877-1878 г), поради бомбардировките,
мелницата е разрушена.
В общия изглед на Видин откъм реката парната
мелница и триетажната къща на Раис ефенди (до днешното Винарско училище) се
налагат като най-мащабните обекти.
ДОПИСКА
ЗА ПАРНА МЕЛНИЦА ВЪВ ВИДИН
Видин, 28 март 1871 година
Водениците, които се намират в околностите на града, освен че не задоволяват
местните нужди, но лятно време, по причина на малкото вода, тия не работят никак,
също тъй както и зимно време от замръзванието на водата, стоят спрени, и през
годината едвам работят четири-пет месеца. Последствие от това, преди време се
направи огнена [парна] воденица с четири камъка, в която като нямаше добри
машинисти, не можеше да се управлява както трябва. Сега обаче T.T., П. П., военният
комендант и градският мютесарифин и хаджи Исмаил ефенди, от членове на
вилаетската комисия за преселниците, които от няколко време насам се намират тука за
поправяне на воденицата, положиха усърдни старания и сполучиха да я уредят,
съвременно доведоха и един машинист, който захвана да управлява воденицата
най-добре, и брашното, което изважда, е твърде чисто. Хлябът от брашното на тази
воденица се прегледа завчера в тукашния съвет пред присъствието на комендантина и
на други военни чиновници и качеството му, като се хареса на всички, реши се, щото
занапред да се дава на войската с цена пo 62 пари оката, защото този хляб, освен че е
по-чист от пазарския, който се дава [по] 52 пари, но е и добре изпечен и чисто измесен,
според което захвана да се продава на чаршията по 72 пари оката и всеки си купува от
него с благодарение.
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Хамбари
Около парната мелница има 28 масивни каменни постройки за зърнените храни. Те са
строени на варо-пясъчен разтвор и свободна фугировка отвън. Покривите им са
седловидни, с масивен холкелов главен корниз, характерен за епохата преди
Възраждането. Покрити са с керемиди. Архитектурната форма на хамбарите е подобна
на сградите на дунавските пристанища на Оряхово, Свищов, Силистра и др.
Съществува ред, при който селяните от околните села могат да депозират в тях
остатъка от полагаемия им се десятък от зърнени храни. Срещу това те получават при
необходимост брашно или зърно.
Обществените хамбари снабдяват гражданите и войската с хляб и храни при неурожай
или обсада на Видин. Всичките хамбари са разрушени.
Два турски склада при замъка са обявени за паметници на културата.
Държавен вестник , № 85, 27 октомври 1964 г.
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