Малка Биография на Покойния Б. Козов (Колозов)

Роден на 25 юний 1899 г. в с. Богданци, Гевгелийско, където е получил и основното си образование
след което прогимназиалното такова получи в гр. Гевгели, като след прогимназията се записа за
ученик в турската гимназия в гр. Солун, където го свари Балканската война, което училище
напусна и се върна в родното си село където през същото време гърците завоеватели беха
оплячкали от домовете на всички българи, особено на онези които беха против патриаршията,
както бе и един от видните такива бащата на Борис, който е взимал живо участие в борбата с
патриаршистите, а той силен екзархист, за което през м. Октомври 19, 1904 г. падна убит от
гърцките чети най-стария му брат на Борис - Гоно Козов, и по тази причина през 1913 г. гърците
унищожиха всичкото техно имание и членовете от семейството пропъдиха, а Борис избега в
България, от където същата година се завърна и постъпи в сърбската гимназия в V клас - Гевгели,
но и там като буен и преди всичко българин, почва между съучениците да подготвя младежта към
организиране и започват пеението на български патриотични песни забранени от сърбската власт,
за което бе наказан с глоба от 120-динара и предупреден за втори подобен случай ще бъде даден
под съд, и едновременно изключен от училището.
През 1914 год. м. януари Борис и още седем души верни другари съученици, избегват от
гимназията и по нелегален начин, избегват в България, в града Струмица, като за бегството си
необадили нищо на домашните си.
В бегството на Борис и другарите му личеха и Васил Христов, Христо Мишов, Христо Андонов от
селото му, а останалите от разни други села от околията.
С пристигането си в България не можа да продължи образованието си по немание на средства още
повече, че родителите му беха ограбени и разгонени.
В 1917 г. отива да служи във войската в България - гр. Ст. Загора VIII Пионерска дружина в
минната част (курсист), след курса е причислен към германските войски на Кота 51, където взема
участие във всички боеве, сражения на фронта.

В 1918 г. се уволнява от армията и се връща в гр. Струмица където намира и родителите си, същата
година постъпва секретар-бирник, в Струмишко, след отстъплението на Струмица на сърбите
минава в България и се настанява в с. Левуново, като секретар-бирник.
В 1922 г. влиза в редовете на В.М.Р.О., същата година назначен от Тодор Александров да завежда
боевите материали на В.М.Р.О., без Тодор да го е познавал, но по сведения вероятни тогава е
натоварен с горната длъжност от Тодора. През 1923 г. заминава за Македония с другарите си под шефството на Мамин Кольо и Петър
Овчаров и през месец 13 октомври същата година взема живо участие в боя при Собра (Собри),
където се дадоха ? жертви, след завърщанието им от Вътрешността на почивка. Гевгелиската и Дойранската групи, и в село Собри, Дойранско се стражаваха със сърбските
пандури, като в стражението дадоха само един ранен, а от сърбската паплач трима убиват и двама
ранени. След недълго време се завръщат в България на почивка. През същата година бе награден от Тодора със значка за заслуга и предана служба на родината. В 1924 г. става касиер-счетоводител в III Комаревски (Светиврачки) пункт и продължава до 1928
(задраскано), докато бе сменен. Като във време нашествието на гърците в България той е взел живо
участие почти навсекъде където имаше нужда против нашествениците.
През 1927 г. при засадата на които се връщаха от Солунския панаир, първи се яви Борис и М.
Станоев на местопроизшествието, още същата нощ и намериха вързани търговците и шофьора
обрани, на които беха задигнали голема парична сума и подготвени да бегат кой на къде види, но
енергичността и умелата похватност на Борис и М. Станоев, още същата нощ съумяха да
парализират бегството на разбойниците, и на другия ден биват хванати всички обирачи на
търговците.
След всички по-горе изложено знае се участта на Борис, ведно с другите мъченици Борис
Изворски и пр., за което молиме да се впише и последното им печално и мъчително избивание от
братята кървници и кърволози унищожители на македонската кауза и на Македония.

*(с друг почерк) оставя след убийството му жена и едно момиче, така също стара майка, а брат му
Мито Козов (не се чете) от петричките палачи в с. Левуново, където остава жена с 6 деца.

