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Иван Козарев – Балкан (5. IV 1901 – 1. IV 1944) е првиот партизан во Македонија и на
Балканот. Тој бил еден од најактивните членови на ВМРО(Об). Во 1935 година бил
уапсен и осуден на 5 години затвор. По излегувањето од затвор во 1939 година
учествувал на Конференцијата на која било решено да се создадат канали за
поврзување на македонското националноослободително движење на поделена
Македонија. Бил борец на првите партизански чети во Пиринскиот крај, а потоа
командир на чета на Разлошкиот ПО „Никола Парапунов“. Трагично загинал во близина
на родното село.

Иван Козарев е роден на 5 април 1901 годиона во село Добриниште, Разлошко. Завршил
прогимназија во родното место. Станал член на БРП (т.с.) и учествувал во востанието во
септември 1923 година во Разлошко.

По основањето на ВМРО (обединета), во 1925 година, тој станал нејзин член. Како еден
од најактивните членови на ВМРО (об), поради својата активност, Иван Козарев
постојано бил следен и апсен.

Прогонуван од четниците на Иван Михајлов, Иван Козарев илегално живеел во Софија,
Сливен, Пловдив и др. Во 1935 година, по извршено предавство, тој бил уапсен и осуден
на 5 години затвор. Во затворот каде останал до 1938 година, тој посебно внимание му
посветил на самообразованието во што му помагал Никола Парапунов, негов
подоцнежен соборец во борбата против фашистичките сили.

По излегувањето од затвор, во 1939 година Козарев учествувал на Конференцијата на
која било решено да се создадат канали за поврзување на македонското
националноослободително движење на поделена Македонија.
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Иван Козарев живее во илегала од 7 фебруари 1941 година, а првиот оружен судир со
бугарската полиција станал на 26 јуни 1941 година. На тој ден, во близина на
изградениот од него рибник во месноста „Струго“ над Добриништа, при обид да биде
уапсен од група полицајци, Козарев убива двајца од нив и со тоа започнало партизанско
движење не само во Пиринска Македонија и Бугарија, но и на Балканот. Тоа се случува
четири дена по почетокот на војната Германија против Советскиот Сојуз и два дена по
решението од БРП (к) за вооружена борба.

Иван Козарев бил борец на првите партизански чети во Пиринскиот крај, а потоа
командир на чета на Разлошкиот ПО „Никола Парапунов“. Имено, на 26 јули 1941 година,
заедно со Никола Парапунов ја создава во околината на Разлог првата партизанска
чета во Пиринска Македонија и Бугарија.

Иван Козарев го прифатил партизанско име Балкан. Тој бил прочуен не само како добар
стрелец, туку и по својата ладнокрвност и храброст при разни опасни ситуации. Овие
особини го прославиле низ Разлошко. Бил поставен за командант на чета при
партизански одред "Никола Парапунов".

Иван Козарев кој многупати бил осудуван на смрт (во отсуство), загинал при чудни
околностите во текот на ноќта на 31 март спроти 1 април 1944 година во близина на
своето родно село Добриништа. Имено, трагично загинал од куршум на близок пријател
и јатак Александар Пицин од Банско, во близина на родното село.
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