Разстрелът на 9.1Х.44г. в местността Бялата вода, Малкотърновско

През 2011е.сuнъm на еOна оm жерmвumе пuше слеOноmо
Уважаемч

еоспоOа,

ПреОu няколко 0нu мч папаOна случайно еOна сmаmuя оm Васuл Лаков,

озаелавена "Sлаmоmо на Бялаmа воOа", оmпечаmана във весmнчк ПОД
ЛУПД през 2008е. За съжаленuе не успях 0а усmановя 1аmаmа ч номера
на броя, в койmо mя беше оmпечаmана. Тъй каmо съм счн на еOuн оm
убumumе на 9-mu сепm. 1944е. в месmносmmа Бялаmа воOа, uнmересува
ме, есmесmвено, какво се пчше по mозч въпрос. Правенч са 0осееа мноео

са невернч слухове, някоu
оm неосвеdоменосm, 1pyeu злонамерено - по комунчсmчческч. Каmо
напрuмер обсmояmелсmвоmа, че носелч кuлоерамч злаmо', а всъщносm
всекu е носел със себе cu лalчнчmе сч вешч, каmо ръчнч часовнalцlt,
0оеаОкu, преOположенuя, разпросmраняванu

брачнч

пръсmенu,

халкч.

Сле0 1989 аз лччно се срешнах със свчOеmелu на убчйсmвоmо,

разказu

запuсах

ч

с

Геореu Васuлев

преOавам

б

моеmо

чlJIJmо

опuсанuе:
уваженuе

Ча ракч

ueB

Баща ми, Васил Георгиев Чаракчиев, завършил френския колеж

в

Бургас, 3аемаше до 9.1Х.44г, различни ръководни длъжности в областните

служби

на гр. Бургас. До

9.1Х.44г. заема длъжността началник на

Административния отдел към Областната дирекция на полицията

в

гр.

Бургас.

След присъединяването на Южна ffобруджа към България през 1940г. е
командирован в гр. flобрич за административното уреждане на Новите
земи.

През пролетта на 1944г. е командирован към щаба на 3-та Балканска
пехотна дивиэия в гр. Ямбол.

На 9.1Х.1944г. баща ми с две леки коли и 8 негови колеги от Бургас и
Варна ( петима от Бургас и четирима от Варна ) са били на път за Малко

Търново, граничен пункт на турската граница, след като получават
информация, че Турция трупа войски на българската граница. Като
началник на Административния отдел към Областната дирекция на
полицията баща ми

е бил отговорен за граничния контрол в

Бургаска

област. Около 14,30 часа двете леки коли спират за малко на шосето до
чешмата в местността Бялата вода, малко преди с. 3вездец, Малко
Търновско. 9.1Х.44г. е бил един горещ ден и пътуващите са искали да се
разхладят и пият вода от чешмата. 9 души слизат долу в дерето, където

се намира чешмата. От мястото, ниско долу в дерето, където се намира
тази чешма, шосето вече не се вижда и е невъзможно да се наблюдава
случващото се горе на шосето.,Аз лично съм посещавал това място вече
многократно. Разбира се, след 1989г, Преди това не

беше.rз"о*"о, беше

необходим открит лист като гранична зона, а такъв от МВР на нас никога

не ни беше издаден.

,Щвете коли

и шофьорът на едната кола,

Киро

Николчев, от с. 3вездец, Малкотърновско, остават горе на шосето.

На б септември 1944 Съветският съюз обявява война на България.
Разузнавателна рота към Трети гвардейски механизиран корпус от южното
крило на Червената армия преминава българската граница на 8 септември

сутринта. flBaMa офицери п десет бойци, натоварени на два
бронетранспортьора и подчинени на капитан Николай Ефимич Орлов,

получават нареждане лично

от маршал Толбухин бързо да

достигнат

граничния пункт при Малко Търново.
При внезапната поява от завоя на двата руски бронетранспортьора, водени от

кмета на с. Крушевец, комуниста Иван Чанев, шофьорът Киро Николчев пръв
попада в ръцете на руснаците. След това те слизат по пътеката към чешмата и

8 души. .Щеветият в този момент е бил в близките
храсталаци по нужда и е станал ням свидетел на случващото се. С насочено
вияýцат долу около чешмата

оръжие руснаците извеяiцат тези 8 души отново горе на шосето. Тук
единственият обвинител и свидетел е кметът на с,Крушевец, Иван Чанев.

Той разпознава измежду десетината пленници петима висши бургаски
полицаи и ги представя на руснаците като "български фашисти". Това е
достатъчно цялата група да бъде "осъдена" на смърт. Този импровизиран и
светкавичен "народен съд" е организиран на полето. Той е типичен за
революционната психология на онези, които провещдаха преврата
септември 1944г., с помощта на Съветската армия.

на

9-ти

Киро Николчев, след като обеснява, че е обикновен шофьор, е оставен
жив.

Горните признания за разстрела в местността Бялата вода, до с.
3вездец, Малкотърновско, направени от Иван Чанев и командира на

руския отряд, казаха капитан Орлов, са публикувани по време на
комунистическия режим в три поредни броя на бургаския вестник

"Черноморски фронт" на'l0, 11 и 12 юли 1975 година, под заглавие
"Първият ден", когато никой не е очаквал, че наближава краят на
всемогъществото на "червените витязи" по целия свят.
Преди злодеянието на обречените са отнети пръстените, часовниците и
всички ценни предмети. На последната ни среща с Киро Николчев през м.

авryст 1948 г., дни преди изселването ни в с. Тича, ок. Котленска, на която
аз също присъствах, вече 8-годишен и от която си спомням всичко казано,

той отново разказа, че баща ми след като е предал пръстена си G
инициалите ВЧ (Васил Чаракчиев) и ръчния си часовник е отказал да

свали брачната си халка. Командирът на руския отряд, казахът
капитан Орлов, го удря с юмрук в лицето и с пистолет, опрян в
гърдите му иска златната халка. Тогава баща ми бавно сваля халката от
пръста си и вместо да я постави в протегнатата ръка на руснака със силен
замах я захвърля в близките храсталаци, така че никой вече не можал да
я намери.

След приключване на мародерската

d

акция 8-те дущи биват разстреляни.
!еветият от групата, който е бил в
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храсталаците по нужда, не се издаваи
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остава жив, Останал обаче сам, той се
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връща в Бургас и се предава
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милицията, На последвалите процеси

i.j+ на т.нар. "народен съд" той

бива

естествено също осъден на смърт.
Разстреляните са:

От Бургас: Петър Соларов - областен полицейски началник; Никола
flимитров Мандров- началник на .Щържавна сигурност към Областната
дирекция на полицията; Васил Георгиев Чаракчиевначалник на Административния отдел към Областната
дирекция на полицията,, Георги Григоров - полицейски
началник, Георги Чакаларов- полицай.

От Варна,,4 дуuи, чиито имена не ми са известни.

По този начин се ликвидираха администратори,
политици, полицаи, верни пазители на законите,
осветени от Търновската конституция, една от найдемократичните конституции в света.
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Българската полиция до 9,1Х.44г. беше верен страж, който обезпечава
спокойствие и сигурността на българския гражданин. Пази живота и имота
му и най_вече се бори срещу тъмните сили, които по нареждане отвън се
опитваха да всяват смуг, да организират метежи, атентати, убийства на
невинни хора и всичко друго, каквото може да роди един престъпен ум. И
ако не беше влязла в България Съветската армия, то тя щеше да доведе

до край започнатото благородно дело за ликвидиране на това човешко
3ло- комунизма в България. 3ащото комунизмът, националсоциализмът
(Хитлеровият фашизъм), италианският фашизъм са братя близнаци.

flоказа го дори

и

философът-марксист Желю Желев

в

книгата си

"Фашизмът". Едните и3вършили престъпленията си срещу човечеството на
расова основа, а другите_ на класова.

Случаен свидетел на разстрела става и 18-годишният овчар от село
Бяла вода, Малко търновско, ,Щимо Тодоров Кехайов,

с брат си е пасял стадо овце на отсрещната
поляна. Труповете на избитите са погребани от
овчарчето ffимо, съселянина му !обри l_{BeTKoB и
още няколко възрастни селяни от същото село.
Според разказа на очевидеца ,Щимо Тодоров
Кехайов, разказан лично пред мен на срещата ни
който

преэ 1993г.в гр. Бургас, някои от селяните от село
Бяла вода (очевидно комунисти), участвали при

заравянето на труповете, са се гаврили с тях. Гаврили са се с мъртви
тела, което потвърждава садистичния харакгер на комунистите, който те

демонстрираха и на последвалата кървава вакханалия над цвета на
българската нация.
според думите на ,щимо Кехайов съвестта на един от тези селяFlи от с.
Бяла вода не издържалаи той се самоубива, като се хвърля в кладенеца
на селото.

Няколко дни по-късно, след разстрела, при един бургаски златар влиза
руски войник и предлага за продажба пръстен, на който са гравирани
инициалите "вч" (васил Чаракчиев). 3латарят мигновено познава своята
собствена изработка, но си замълчава. Руснакът иска пари само за един

литър водка, затова сделката става. На следващия ден златарят
посещава Мара- съпругата на Васил Чаракчиев, разказва Й за случилото
се и Й предлага пръстена на нищожната покупна цена, Така майка ми се

убеждава окончателно, че съпругът Й е убит, но не успява да откупи
пръстена, защото не разполаrа и с малката сума пари, а децата й вече
гладуват.

На последвалите процеси на т. нар. "народен съд" през февруари 45г., 5
месеца след убийството, баща ми беше осъден посмъртно (!) на смърт,
(на 4 февруари '1945г. от Втория състав на Бургаския народен съд и на 19
февруари 1945г. от Първия състав на Ямболския народен съд), с

конфискация на цялото ни имущество, а семейството ни (майка ми,
сестра ми на 14год. и аз на 8год.) беше 7 год.изселено, 1 год. в с.
Мировци, Новопазарско и б год. в с. Тича, ок. Котленска.

Във връзка с убийството на баща ми на 9.IХ.44г. и

издадените

по-късно, присъди от т,нар. "народен съд"
впечатляващ е фактът, че към тях няма приложен смъртен акт. колкото

посмъртно,

5 месеца

пъти майка ми е подавала молби за получаване на смъртен акт За съпРУга

си, от бургаския народен съвет са й отговаряли, че не могат да
удостоверят по никакъв начин този факг. С писмо Ne 37535 от 28.Х11.1945г.
на Бургаското градско общинско управление ни се удостоверява," че на
mом 5,сmр.96, фuеурuра семейсmвоmо на Васuл Георечев Чаракччев,
съсmоящо се оm 4 члена, а чменно:
1/

оm самuя неео, роОен на 29.1.190Зе.

U съпруеа - Мара, роOена на 29.Xl|.1903e.

З/

0ъщеря - Рона, роOена на 1.1.1934e. ч

4/cuH - Геореu, роOен на 24.VI.1940e,
Общuнаmа не може

0а

за наслеOнuцumе

на

Васuп Геореuев Чаракчuев, понеже оm направенаmа справка

по

uзOаOе уOосmоверенче

реечсmрчmе за еражOанскоmо съсmоянче в общuнаmа, не се указа 0а uма
съсmавен акm за смърmmа на Васuл Георечев Чаракчuев".

С писмо на община Бургас от 02.09.2002г. в отговор на моята молба вх.
Nэ Щff-94-Г-25l 27.С8.2ОО2г. ми се удостоверява, че в "архивния регистър
на населението в община Бургас няма данни за съставен акт за смърт на
лицето Васил Георгиев Чаракчиев".

3а

закона -жив. 3а семейството

-

мъртъв.

Всъщност нежеланието на българските власти да удостоверят смъртта
на баща ми (и хиляди други подобни случаи в България) е разбираемо. В
един смъртен акт се регистрира датата и причината за смъртта на лицето.
По този начин обаче става видно, че смъртта (убийството) е настъпила 5

месеца преди издаването на смъртни присъди от т. нар. "народен съд'|,
т.е. съдени са вече мъртви хора.

,Щоказателство за неправомерността на тези присъди и съдилища!
Оm uнж, Геореu Васuлев Чаракчuев, Кемнumц, Германuя
Сuн на убumuя Васuл Георечев Чаракччев

