
НАЦИОНАЛНО  ОБЕДИНЕНИЕ  
СЪХРАНИ  БЪЛГАРСКОТО  
гр. София 1000, п.к. 945 www.suhranibulgarskoto.org 

+359 878 180 101/2/3 info@suhranibulgarskoto.org  
 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 
“НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” 

 

Димитър Мандраджиев 
председател 

 
Димитър Мандраджиев е роден в гр. София през 1986 г. Основното си образование 

завършва в Международното училище под егидата на ООН в гр. Багдад, Ирак (Baghdad 
International School - BIS), а средното в елитната 35-та езикова гимназия „Добри Войников“ 
в гр. София. 

  
Завършва международни отношения в Нов български университет в гр. София. През 

втората и третата година на обучението си е стипендиант на университета за отличен успех, 
както и ръководител на Студентския съвет на НБУ. В момента следва магистърска 
дисциплина Международен бизнес. 

  
През 1999 г. започва да развива дейности в сферата на младежта, като преобладават 

проекти, свързани с патриотизма, образованието, природата и хуманността. 
 
СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО 
 
През 2005 г. създава идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”, чиито първи инициативи са 

свързани с първата българска интернет кампания “Българската къща”; първата младежка 
бригада “Съхрани Българското 2005”; първия младежки събор “Съхрани Българското. Бъди 
Българин!”; първия младежки форум “Съхрани Българското”. По-късно, по негова 
инициатива, съвместно с други патриотични млади българи, учредява сдружение 
“Национално обединение съхрани българското”, което да обединява усилията им по пътя 
към съхраняването и развитието на българската идентичност. 

  
През 2005 г. получава благодарствено писмо от Президента на Република България 

Георги Първанов за положените усилия в развитието и осъществяването на инициативи и 
кампании с патриотична насоченост. 

  
Владее английски, ползва руски и немски, изучавал е арабски език. 
 
РОД МАНДРАДЖИЕВИ 
 
Димитър Мандраджиев е потомък на два рода с принос към свободата и развитието на 

българската държава – родовете Мандраджиеви и Бояджиеви. 
 
За род Мандраджиеви, най-старите известни писания и предания са от средата на 18 в. 

Според тях родът е живял в местност Казан Пънаръ в Котленския балкан (днес гр. Котел). 
Името на рода идва от това, че в този регион развива в големи мащаби дейност, свързана с 
производството на млечни продукти и притежава голям брой млекодайни животни и 
мандри. По-късно, част от рода се пренася в гр. Хаджиоглу Пазарджик (днес гр. Добрич), а 
оттам постепенно се разпростира до гр. Василико (днес гр. Царево). 

 
Прадядото на Димитър Мандраджиев – Янчо Иванов Мандраджиев (роден  в гр. 

Хаджиоглу Пазарджик (днес гр. Добрич) е участник в националноосвободителните борби. 
Той е знаменосец/байрактар на четата на Михаил Герджиков в Странджа планина и участва 
във важното за българската история събрание на Петрова нива, подготвило 
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Преображенското въстание от 1903 г. Слави се с изключително високия си ръст за времето 
си – около 183 см. и с издръжливостта си при опазването на знамето на четата. Янчо 
Мандраджиев е специален и основен куриер между ръководствата на Преображенското и 
Илинденското въстание. Поддържа личен контакт с Яне Сандански. Основен участник е в 
превземането и освобождаването на гр. Василико от турската власт в началото на 20 в. Член 
на ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) и участник в 
Преображенското въстание и Странджанската комуна. Ръководител на БЗНС-Ал. 
Стамболийски в Бургаски окръг и член на Постоянното присъствие на БЗНС. 

 
Другият прадядо на Димитър Мандраджиев – Димитър Яналиев е участник в 

подготовката и провеждането на Преображенското въстание. Набавя и снабдява с оръжие 
въстаниците. 

 
Единият от чичовците на Димитър Мандраджиев - Щерю Янчев Мандраджиев е бил 

кмет на гр. Мичурин (днес гр. Царево) и по негова инициатива се изграждат важни 
административни и културни центрове в града. 

 
Дядото на Димитър Мандраджиев - Иван Янчев Мандраджиев е концлагерист в лагер 

Гонда Вода (Родопите) заедно с брат си Щерю, заради участието им в антифашистката 
съпротива и членството им в Българската работническа партия. Иван е полковник от 
военноморския флот на Р България, преподавател в Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” и Висшата военна академия “Г. С. Раковски”. 

 
РОД БОЯДЖИЕВИ 
 
Прадядото на Димитър Мандраджиев по майчина линия - Димитър Николов Бояджиев е 

участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Активен член на 
лявото крило на БЗНС и ръководството на Ал. Стамболийски. 

 
Дядото на Димитър Мандраджиев по майчина линия - Иван Димитров Бояджиев е 

участник в Отечествената война срещу фашистка Германия. 
 


