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Истинската история
На 15.09.1863г. е роден великият български
генерал Колев

Видният теоретик и тактик на
танковия бой, участник в двете световни войни и
главнокомандващ моторизираните войски на Третия райх,
Генерал-фелдмаршал Хайнц Гудериан (1888-1954),ще напише:
„ При разработването на принципите на танковата война
съм се учил на тактика от действията на конницата на
ген. Колев в Добруджа”.
Иван Колев е роден на 15 септември 1863 г. в бесарабското
село Бановка, създадено в 1821 г. от български преселници от
с.Чоба,Пловдивска област. На 2 ноември се обявява Сръбскобългарската война (1885) и на 9 ноември Иван Колев постъпва
като доброволец в Ученическия легион. На 14 януари 1886 г.
постъпва във Военното училище в София. На 27 април 1887 г.
завършва Военното училище, произведен е в първия
офицерски чин подпоручик и зачислен в Трети конен полк. В
началото на Балканската война (1912–1913) г. е началник-щаб

на укрепения пункт Ямбол, след което от ноември 1912 г.
временно изпълнява длъжността началник-щаб на Трета
армия. През Междусъюзническата война (1913) е началникщаб на Пета армия.
По време на Първата световна война генерал-майор Колев е
инспектор на конницата и командир на І-ва конна дивизия.
Под негово ръководство тя взема участие в
настъплението на Трета армия в Добруджа по време на
Първата световна война при Куртбунар, Кочмар,
Карапелит, Добрич, Мустафа ачи - Азаплар, Топрахисар,
Текиргьол, Кюстенджа, Черна вода и Мачин,
пленявайки хиляди неприятелски офицери и войници румънски, сръбски и руски.Освобождава цялата
Добруджа, до делтата на река Дунав. На 2 август 1915 г. е
произведен в първия генералски чин генерал-майор.
На 30 септември 1916 г. е награден с германски железен
кръст „За храброст“, лично от германския фелдмаршал Аугуст
фон Макензен - главнокомандващ войските на Балканите. При
награждаването, главнокомандващият изтъква:"Много висши
кавалерийски началници Ви завиждат и не мога да ги
убедя в писма, че това, което Вие направихте се е
случило наистина!”
На 28 юли 1917 г. е произведен в чин генерал-лейтенант.
Изминал хиляди километри на кон при освобождаването на
Добруджа, генерал-лейтенант Иван Колев заболява и умира на
29 юли 1917 г. във Виена, Австрия. По-късно тленните му
останки са пренесени и погребани в София.
Главнокомандващият войските на Централните сили на
Северния фронт фелдмаршал Аугуст фон Макензен
сравнява българския пълководец с кайзер Фридрих
Велики, който също е бил известен кавалерист.

В негова чест в град Добрич е поставена паметна плоча.
През 2007 г. се създава граждански комитет за паметник на
генерал Иван Колев.

Две български села са наречени в негова чест: Генерал
Колево (Област Варна) и Генерал Колево (Област Добрич).
Неговото име носи и главният варненски булевард, свързващ
центъра на града с квартал "Левски". На Иван Колев е
посветено стихотворението на Иван Вазов „Добруджанската
конница“.
Бог да се смили над душата на великия Българин.
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