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 В рода е запазен устният спомен, че нашият Иван Влахов е опълченец от Шипка, 
отличен с орден и кръст за храброст.  В Държавен архив Враца споменът е запазен и в писмен 
вид:“Баща ни е имал двама чичовци - комити, от които един в Ботевата чета, а самият 
той имаше кръст и медал за участието му като опълченец на Шипка, които поставихме на 
гърдите му при погребението му на 15.06.1935 година.”(Спомен 592 Б на Йордан Иванов 
Влахов, 22.12.1974 г.) 
 В семейния архив са запазени снимки от погребението на Иван Влахов Процепа в 
Малорад на 15.06.1935 г. Изследователи биха могли да разпознаят споменатите отличия, 
които съпровождат нашия родоначалник в последния му път. 
 Друг визуален документ е снимката на Иван Влахов от IV ВНС, 1893 г., където той е с 
орден като депутат от Ловешко. 

 Дали това са орден “За храброст” - кръст и мечове и медал за участие в опълчението 
1877-1878 г. с надпис “За храброст” и в коя опълченска или българска спомагателна дружина 
е бил нашият Иван Влахов - това оставяме да изяснят историците-експерти. 
 Когато те изразят експертната си оценка в научна статия, това ще легитимира Иван 
Влахов Процепа като опълченец от Шипка. Професионалните историци могат да запишат и 
биографиите на  Ботевите четници Цочо Цочев и Иван Терзиев от Гложене, Тетевенско, към 
които ни отведе нашето родово изследване с помощта на техния потомък Иван Терзиев от 
Варна. 
 



ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ: ХРИСТО ИВАНОВ ВЛАХОВ 
(5.09.1889 г., Малорад - 07.03.1972 г., София) 

ВЕТЕРАН ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА  И 
ТЪРГОВЕЦ-СТРОИТЕЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧ 

 
Баща: Иван Влахов Процепа (1850, Гложене, Тетевенско - 
1935, Малорад) 
Майка: Иванка Петкова Главчовска, отгледан от втората 
съпруга на Иван Влахов - Ненка Тодорова Гешовска 
 (27.09.1871 г., Малорад – 11.04.1956 г., Малорад)  
Съпруга: Бона Атанасова Георгиева  (1887, Малорад – 
30.01.1950, София) 
Деца: Савка, Димитър, Ненка, Иванка 
 

Надпис на нимката: Позицията 
Преспа, 20 юни 1918 г., направена  
на скривалището. Спомен 
войната 1918 г., землянката моя в 
дола срещу манастира 

Надписите на другите запазени 
снимки описват военната 
биография на Христо Иванов 
Василев Влахов (1913-1919):  
• 04.04.1913 г., Одрин   
• 1913 г. - от Чаталджа за 
Кюстендил - Султан Тепе - Война 
със съюзници сърби и гърци 
• 20.03.1916 г. -Откриване на 
станцията в гр. Бърза Паланка 
• 1916 г. - Зайчар  
• 14.05.1916 г. - Спомен от Оршов  
• 1918 г. - Позицията Преспа в 
дола срещу манастира  
• 1919 г., гр. Битоля - като 
пленник под 343 френски полк, 10 
батарея с французин, който ни 
пази и приятели Димитър Николов 
от гр. Берковица, Сандо и аз /
Христо Иванов Влахов/ - спомен 
от войната 1915, 1916, 1917, 
1918, 1919 I/II януари 2. 



 

На 21 юли 1925 година Христо Иванов Влахов печели търг за отдаване на наемател 
доставката на 150 хиляди печени тухли за строителството на Общински дом паметник в 
Малорад.  

До 1940 г. името на строителния предприемач Христо Иванов Влахов е свързано със 
строителството на много сгради в Малорад, а след 1940 година - с много сгради в София. 

Разказва Ани Станимирова (чиято трудова биография е свързана с болница “Пирогов” в 
София) - внучка на Христо Иванов Влахов: “Такава е била традицията - строителят да запише 
името си във входа на сградата. Като строителен предприемач дядо Христо е записал името си 
на строител във входовете на много жилищни сгради в  София, на бул. Витоша. Като малка са 
ме водили да видя. Строителството запознава дядо Христо със строителния предприемач 
Станко Иванов Георев. Това е другият ми дядо. Станко Иванов Георев и брат му Васил от 
Горна и Долна Мелна, Трънско са притежавали много имоти на пресечката на "Патриарх 
Евтимий" и "Витошка" в София, които след 09.09.1944 г. са им отнети от новата власт.  Дядо 
Станко Иванов Георев е бил търговец на строителни материали и притежавал складове за 800 
милиона. Говори се, че бил царски доставчик на строителни материали.  Станимир (синът на 
дядо Станко)  и Иванка (дъщерята на дядо Христо) са моите родители, а женитбата им е била 
благословена от родителите им -големите строителни предприемачи Христо Иванов Влахов и 
Станко Иванов Георев.”



ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВЛАХОВ - ДИКО 
 (13.05.1913 Г., Малорад – 07.08.1991 г., София)  

ЛЕЙБ ГВАРДЕЙСКИ НА Н.В. КОНЕН ПОЛК, КАНДИДАТ ПОДОФИЦЕРСКА 
ШКОЛА, 1934 ГОДИНА 

Димитър Христов Влахов, наказателно дело 1429/1952 г. - Осъден на:  
• 1 г. и 6 месеца лишаване от свобода  (10.07.1952-08.08.1953, Белене) 
• три години лишаване от права  
•  конфискация от имуществото му 1/6 идеална част 
• 3 месеца поправителен труд 
Реабилитиран по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани 
лица, ДВ, бр. 50 от 25.06.1991 г.


