
Първите заселници от Тракия в днешното село Никола Козлево пренасят и вярата си и тук. 

На два километра югоизточно от селото в Дядо Марковата пещера започнали да се 

черкуват. До ден днешен е запазено поверието, че пещерата е била скална църква. По-

късно била уредена черковна стая в черкезката махала. За черковната служба идвали 

свещеници от околните села. През 1892 г. в селото довели от с. Главан младия Стоян Янев, 

който по-късно приел името поп Стефан. Заедно с Димка Попстефанова  създали голямо 

семейство от  4 сина и 4 дъщери – Димитър, Илия, Динко, Иван, Милка, Руска, Мара и 

Данка.  Динко е третото дете на свещеника. Роден през 1887г., завършва богословие и 

даскалува в селото, пеел много хубаво. Участвал в Балканската война, а през 1916 г. се 

сбогува с учениците си от Дживелското  училище и заминава на фронта в Македония. 

Информация- клип    https://www.youtube.com/watch?v=oltUa-yRGgw 

Затракаха картечници от незнайните си легла, загърмяха пушки и батареи, и скоро всичко 

се сля в един невъобразим трясък. Доловете заехтяха, планината се покри с черен дим. И 

сред този адски рев, в който смъртта бе всичко, а животът нищо, една шепа българи с 

челични сърца изправиха мъченическите си тела, за да дадат вечен пример на 

поколенията, че Родината е най-скъпото за българина. Кървавият предговор на 

Каймакчаланската епопея започна. 

                                                                                                        Из“ История на 11ти пехотен полк“ 

И тук България дава своите свидни жертви, жертвите на Каймакчалан  (август –октомври  

1916 г.)  В редовете на  11та пехотна девизия взема участие Господин (Динко)Попстефанов, 

офицер в чин поручик.  

Преди 106 години на голия и безводен връх Каймакчалан, българската армия води една 

от най-яростните си кръвопролитни битки по време на Първата световна война.  

Каймакчалан е най- високият връх на Нидже планина ,който се намира на самата граница 

между Гърция и Македония.В превод от турски език означава – Господар на върховете. 

Полкът , в който взема участие нашия герой се изправя пред  две вражески сръбски 

девизии- Дунавска и Дринска. На 11.09.1916 г. започва кървавата битка за Каймакчалан, в 

която българските офицери и войници пишат една от най-славните страници на 

българската история. 

 Защитата на чутовния планински връх е поверена на 11ти пехотен Сливенски полк, който е 

командван от полковник Никола Христов.  

От септември до октомври Каймакчаланската позиция е раздирана от мълнии, 

бури,виелици , мъгли и кървави експлозии. На този връх, който е 2525 м. се качват между 

6 и 7 хиляди български войници и офицери.  В края на август, началото на септември, 

температурите на върха достигали минус 30 градуса. Войниците топлели замръзналия 

хляб във вода за да нахранят изтощените си тела. Заради непрекъснатия артилерийски 

обстрел – до 50 хиляди снаряда дневно, много от тях полудяват, а върхът е загубил между 



8 и 11 метра.  Противникът бил по- малочислен, но по- добре въоръжен, защото заели 

удобна позиция и контролирали наблизо минаваща  жп. Линия, по която се превозвали 

муниции. Намиращи се на голото каменисто било на върха, българите не губят своя дух. 

Битката продължава 18 дни без прекъсване, а върхът е обстрелван с десетки френски и 

сръбски тежки оръдия и минохвъргачки. 

На 16.09.1916 г. е ранен в боя подпоручик    Господин Динков Попстефанов. Закаран е в 

болница за лечение на тежките рани. Войната продължава, но едва когато свършват 

мунициите на българските войница  изоставят напоения обилно с кръв връх и се изтеглят 

на север. След поредния мощен артилерийски обстрел сръбските войски атакуват върха, 

но намират само гробове на загинали български войници. В продължение на десет  дни 

Динко Попстефанов  се бори за живота си. Умира на 26.09.1916 г. в Битоля, изпълнил 

воинския си дълг. Данни за местонахождението на гроба му не са открити.  

 

 


