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ВИСШЕ 
ВМЕИ Габрово 
1979 – 1984 г. 
Специалност „Технология на машиностроенето металорежещи 
машини“ – машинен инженер 
 
Академия на МВР гр.София 
1985 – 1986 год. 
Специалност – инспектор по охрана на обществения ред. 
Допълнително завършено обучение за работа с шифрови 
машини, за оперативен работник по криминална линия, за 
ръководни кадри – началник на районно управление на МВР. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
Общинска фирма „Легия“ гр. Раковски – инженер технолог  
1984 – 1985 г. 
Изготвяне на проекти за направа на изделия за ширпотреба от 
метал, контрол на съществуващите производства на метални 
халета и павилиони, щори за прозорци ,капачки за буркани, 
дюшеци и юргани, конфекция за износ.  
 
РДВР Пловдив – Районно управление на МВР гр. Раковски  - 
районен инспектор по ООР и БД, оперативен работник по 
криминална линия, заместник началник и началник на РУ на 
МВР Раковски. 
1985–2010 год. 
Осигуряване на добър обществен ред, безопасност на 
движението и борба с криминалната и стопанската 
престъпност в двете общини Раковски и Брезово. РУ на МВР     
гр. Раковски беше едно от водещите в РДВР Пловдив, за което 
съм получавал награди от директор РДВР, главен секретар на 
МВР и Министъра на вътрешните работи.  
 
От 2010 год. съм пенсионер. През 2012 год. бях избран за 
председател на Общинската организация на Съюза на 
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офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Раковски, 
която длъжност изпълнявам и в момента. Нашата организация 
е една от водещите в Пловдивска област. Наше дело е 
изграждането на военният паметник на загиналите във войните 
от гр. Раковски и впоследствие и на мемориалния комплекс. 
Награди сме получавали  от сродни организации, от 
Министерството на отбраната,  Централния съвет на СОСЗР и 
община Раковски.  
 
Хобита: музика, поезия, художествена литература, ремонтна 
дейност. 
 
Умения:-умения за изготвяне на анализи и синтезиране на 
информация, добри организационни, комуникативни и 
презентационни умения 
Четене: много добро 
Писане: много добро 
Разговор: много добро 
Социални умения и компетенции: ежедневна работа и 
комуникация с лица от различни слоеве на обществото, 
комуникация с ръководители на изпълнителната и държавна 
власт, на патриотични и родолюбиви 
организации ,координиране на екипи за реализация на 
родолюбиви и патриотични инициативи 
Организационни умения и компетенции: Управление и контрол 
на производствени процеси по изграждане на военни 
паметници и мемориални комплекси, организация, 
ръководство и контрол на прояви свързани с честването на 
бележити дати от нашата история, посещения на исторически 
места в страната и чужбина, много добро познаване на 
нормативната уредба на Закона за административните 
нарушения и наказания, Закона за административното 
производство, наредбите на общината, Наказателния и 
Наказателно процесуалния кодекс, Закона за военните 
паметници и други. 
Технически умения и компетенции: изработка на технически 
чертежи, разряди по стругарство, леярство , шлосерство, 
заварки и обработка и сглобяване на метални изделия, 
елинструменти. строителни дейности. 
Средна компютърна грамотност. 
Други умения и компетенции: много добро познаване на 
организацията  на охраната на обществения ред, 
безопасността на движението и борбата с криминалната и 
икономическата престъпност, работа в екип по реализация на 
задачите осъществявани от МВР, шофьорска книжка 
категория „М“ и „В“. 
Допълнителна информация: Председател на Общ, О на СОСЗР 
гз. Раковски, член на Обл. О на СОСЗР гр. Пловдив 
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