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 факсимилета на писма на ген.Колев и съпругата му София ген.Колева
Датата на валидиране - 
25.09.2021 г ., Денят на 
Добрич, когато по повод 
честванията на 81 години от 

Освобождението на града 
от румънско владичество, 
бе пуснато в употреба 
п о щ е н с к о - ф и л а т е л н о 
издание на тема „160 години 
от рождението на генерал 
Иван Колев“:
Една пощенска марка в 
блок, в размер 39/49 мм., 
рамковидна перфорация, 
хартия – бяла, номинал 
3,00 лв.,тираж 5100 броя. 
Сюжет на марката в блока: 
Генерал Иван Колев, в 
илюстрационното поле 
– орден „За храброст“, 
генералът в кавалерийска 
униформа, възседнал 
любимия си кон „Пирин“ 
на фона на конницата, 
телеграма от 07.09.1916 г., 
подписана от генерал-майор 
Кантаржиев и ръкопис 
с поздрав. Художник на 
проекта:Атанас Атанасов. 
Цялостното изображение 
на марката символизира 
военната мощ на Първа 
конна дивизия, чийто 
командир е Иван Колев. 
Под негово ръководство 
дивизията взема участие 
в настъплението на Трета 
армия в Добруджа по 
време на Първата световна 
война, пленявайки 
хиляди неприятелски 
офицери и войници 
– румънски, сръбски, 
руски и освобождава 
Добруджа до делтата на 
река Дунав. Достолепната 
осанка, впереният поглед 
в „летящите витязи“ /
както ги определя по-
късно патриархът на 
българската литература 
Иван Вазов/ и целият 
сюжет, представляват 
достоверно отражение на 
една историческа истина. 
Издаденият специален 
пощенски печат с 
отпечатка - Висшият 
орден „За храброст“, 
ознаменуващ паметната 
битка за Добруджа, внушава 

Пощенско-филателно издание 
„160 години от рождението на генерал Иван Колев“

величието и военната 
заслуга на генерала.
Писма от личната 
кореспонденция на генерал 

Иван Колев до неговата 
съпруга и нейното изказване 
в сборника от спомени 
след смъртта му, са едно 
от най-верните отражения 
на родолюбието, чувството 
за дълг и отговорност пред 
Отечеството:
„Обявяването на войната 
изпълни съ истинска 
радостъ сърдцата на всички. 
Най- много се радвамъ азъ, 
че най после,съ толкова 
обичана кавалерия и начело 
на нея, ще мога да взема 
участие и да я поведа. Нищо 
не мислимъ друго в този 
моментъ, освен по какъвъ 
начинъ да съдействаме 
въ боя, за да бъдемъ по-
полезни за родната армия и 
за милото ни Отечество.
1.X.1916.” 
„Пишешъ ми защо не 
ти пиша за мене си 
нищо, а само ти пиша за 
кавалерията. Ти знаешъ 
Соне, че кавалерията е 
плътта и кръвта ми, че 
като ти пиша за нея, това е 
същото, че ти пиша за мене. 

Азъ, Слава Богу съмъ здравъ 
и прекарвамъ войната 
съ радостъ и гордостъ. 
Неуморимиятъ трудъ не ми 

е тежъкъ, защото на всичко, 
на каквото съмъ посегналъ 
до сега, винаги е имало 
успехъ. Това ме крепи и ми 
вдъхва сили и енергия, та съ 
Божията помощъ работимъ 
за милото Ни Отечество и 
за Царя.
18.X.1916 г.“
„Въ моето лице, той намира 
единъ скроменъ труженикъ, 
който има за целъ само 
добросъвестно да изпълни 
дълга си. Доволенъ съмъ 
най-много, че никъде не 
дадохъ жертви неоправдани, 
или безцелно, като всички 
жертви са изкупвали 
превъзходни резултати. 
Това е моята утеха, нека 
на загиналите, на които 
духовете витаят надънасъ, 
родителите и децата имъ се 
утешаватъ, че техните братя, 
синове и мъже загинаха 
герои, имената имъ ще се 
споменаватъ завинаги, а 
делата имъ ще служатъ за 
назидание на поколенията.
29.X.1916 г.“ 
„Приятно ми е, че мога 

да напиша няколко реда в 
този сборникъ, въ който 
началници и заслуживци на 
моя любимъ мъжъ изказватъ 
спомените си за него, също 
и да благодаря на всички 
офицери, подофицери 
и войници, които му 
спомогнаха да осществи 
единствената мечта на 
живота си – прославата на 
българската конница.
През двадесетъте години, 
които изживяхме заедно 
и през които мъжътъ ми 
изпълняваше различни 
служби, конницата заемаше 
най-голямо място въ живота 
му, дотолкова, че даже 
на смъртно легло той все 
питаше: „Какво ли правят 
моите деца въ Добруджа?“
Дълбоко съмъ трогната 
отъ вниманието на господа 
Кавалеристите, отъ 
Действуващата войска и на 
тези отъ Запаса, които следъ 
толкова много години и тази 
година масово почетоха 
паметта му съ присъствието 

си на отслужената панахида. 
Софѝя Генералъ Ив. Колева 
София, 15 Ноемврий 1937 
г.“
Името на генерал Колев, 
произведен ден преди 
смъртта си - на 28 юли 
1917 г. в чин „Лейтенант“, 
остава трайно записано 
в световната история и 
неговата оперативно-
стратегическа тактика за 
внезапно атакуване на 
врага, макар че Кавалерията 
като бойна единица вече не 
съществува, продължава 
да се изучава във военните 
Академии по света.
В официалната церемония 
по валидиране на 
пощенската марка, 
ръководителят на Областна 
пощенска станция - инж. 
Светослав Гочев посочи 
наградите на генерал Колев, 
подчертавайки значимостта 
на пощенско - филателното 
издание като една съхранена 
страница от знаменитите 
сражения по бойните полета 
на Добруджа, акцентирайки 

върху железния кръст 
„За храброст“, връчен на 
30.09.1916 година, лично 

от германския фелдмаршал 
Аугуст фон Макензен – 
главнокомандващ войските 

на Балканите.
                                  Геновева 

ПОЛИМЕНОВА

отдясно наляво: г-н Невелин Радичков, председател на ОбС Добрич; 
г-н Йордан Йорданов, кмет на Община Добрич; г-н инж.Светослав 
Гочев, р-л на ОПС Добрич.     Фото: Геновева ПОЛИМЕНОВА 

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС 
- Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  

Решения №  335/03.06.2021 г., №358/02.07.2021 г., № 359/02.07.2021 
г., № 379/29.07.2021 г. на Общински съвет Балчик  и във връзка със 

Заповед  № 1152/24.09.2021 г. на Кмета на Община Балчик.
 ОБЯВЯВА 

публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, 
частна общинска собственост, както следва:  

 1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.81 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 428.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 12 347.00 лева  /дванадесет хиляди триста 
четиридесет и седем лева/.
 2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.137 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 261.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 7 530.00 лева  /седем хиляди петстотин и тридесет 
лева/.
 3. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.87 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 595.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 17 165.00 лева  /седемнадесет хиляди сто шестдесет 
и пет лева/.
 4. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 
02508.81.96 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете 
чешми”, община Балчик  с площ 511.00 м2, при начална цена за 
провеждане на търга 14 742.00 лева  /четиринадесет хиляди седемстотин 
четиридесет и два лева/.
 Търгът ще се проведе на 20.10.2021 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - 
Балчик в сградата на пл. “21 септември”  № 6.
 Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 04.10.2021 г. до   
18.10.2021 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или 
по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 
18.10.2021 г.
 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се 
подава в срок до 16.00 ч. на  18.10.2021 г. информационния център на 
Община Балчик.
За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева    

Утвърдил: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик


