Андрей Стойчев
заместник-председател
Андрей Стойчев е роден на 15 юни 1982 година в гр. София. През 2000 г.
завършва средното си образование в 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри” с
профил „Литература, история и философия”. От 2000 до 2003 следва
„Автоматика, информационна и управляваща техника” в ТУ София. От 2003 г.
следва в Нов Български университет, където през 2007 година завършва
„Политология”, в момента следва в магистърска програма „Европейска
интеграция” в същия университет. Редовен участник в летните школи по PR и
Семиотика организирани от НБУ.
От 2003 до 2005 г. получава стипендия за отличен успех.
През 2004 г. започва да развива дейност в областта на участието на младите
хора в обществения живот, като от 2005 г. взима дейно участие в множество
обществени кампании.
През април 2004 г. е един от учредителите на Студентски съвет на Нов
български университет, като председателства учредителните му заседания, от
същата година е секретар на контролната комисия и съавтор на правилника на
Студентски съвет на НБУ.
През декември 2006 г. става член и в последствие заместник-председател на
сдружение „Национално обединение съхрани българското”.
Андрей Стойчев е потомък на два рода, имащи принос към българската
държавност и култура – Стойчеви и Дикови.
РОДЪТ СТОЙЧЕВИ
Родът Стойчеви се заселва в София през 1914 г., като част от бежанската
вълна от солунски българи след Втората балканска война. Неговия дядо,
Димитър Стойчев е виден български журналист в БТА и носител на орден
„Кирил и Методий” І степен. Баба му е преподавател по Английски език в І-ва
Английска гимназия, като е съавтор на учебника по английски език за
подготвителен клас.
РОДЪТ ДИКОВИ
Родът Дикови произхожда от Угарчин. Негов прапрадядо е Христо Илиев,
който е Ботев четник. Прадядото на Андрей Стойчев, Дико Присъдашки и
неговия брат са български политици след освобождението до 1944 г. Двамата
са членове на Демократическата партия на братя Мушанови. Дико
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Присъдашки е кмет на Угарчин в четири последователни мандата, като
управлението на града е съсредоточено в областта на развитието на културата,
сградите на училището и читалището са построени по негово нареждане. След
1933 г. той е последователно околийски управител на Враца и Троян. Неговия
брат е депутат в Народното събрание от Демократическата партия. Неговия
дядо, Никола Диков е лекар завършил медицина в гр. Загреб и участник във
Втората световна война като полеви хирург в състава на 1-ва БА, уволнява се с
чин капитан. По линия на баба му, Роза Дикова, негов вуйчо е Петър
Младенов, президент-председател на България от април 1990 до юли 1990 г.
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