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Роден съм на 06,11,1969г. в гр. Плевен. Живея в гр. Свищов 
ул.  “Околчица”  №3.  Началното  и  основното  си  образование 
завършвам в гр. Свищов, а средното в гр.Горна Оряховица. През 
периода 1987-1989г отбивам военната си служба като граничар на 
ХІ-та гранична застава в Момчил градският граничен отряд. 

През периода 1989-1994г завършвам ВТУ “Ангел Кънчев” 
гр.Русе  със специалност ЕСЕО (електро снабдяване и електро 
обзавеждане).  От  1994  до  1997г  работя  като  н-с  материално 
техническо снабдяване в  Енерго строй монтаж гр.Белене.

Праз 1997г постъпвам на работа в  пожарната система като 
инструктор на дежурна смяна в СЗПАБ Свилоза гр.Свищов. През 
същата  година  завършвам  9месечен  курс  за  първоначална 
подготовка в пожарният  факултет гр.  София. През 1999г.  съм 
преназначен на длъжност н-к група СЗПАБ Свилоза. През 2000г. 
с поправки в ЗМВР са закрити СЗПАБ-те и от 01,07,2000г. бях 
преназначен  като  инспектор  ДПК  в  РСПАБ  Свищов.  От 
25,03,2003г.  до  20,10,2003г  бях  назначен  за  ВРИД  началник 
РСПАБ гр.П.Тръмбеш а  от  15,09,2004г.  съм назначен  като  н-к 
РСПАБ П.Тръмбеш.

С  МПО  “Млад  огнеборец”  се  занимавам  от  2004г.  като 
отрядът  (от  СОУ “Ал.Константинов”  гр.Свищов)  ръководен  от 
мен   става  областен  победител  и  участва  в  републиканските 
състезания в КК Албена. 

След  преназначаването  ми  в  гр.П.Тръмбеш  създадохме 
МПО  при  СОУ  “Ц.Церковски”,  който  до  момента  ежегодно  е 
областен  победител  и  представлява  област  В.Търново  на 
републиканските съревнования. 
През  2005г.  отрядът  спечелва  есенният  турнир  за  преходната 
купа на “Юлиян Мънзаров” провел се в гр. Свищов. През 2006г. 
отрядът става републикански шампион, като спечелва 1-во място 
на  бойно  разгръщане  на  състезателна  пътека  и  2-ро  място  на 
щафета. През 2009г. отборът печели 3-то място на пътека а през 
2011г.  2-ро  място  на  същата  дисциплина.  Отборът  е  редовен 
участник в турнира за преходната купа на  “Юлиян Мънзаров” в 
гр. Ловеч, като през 2010г. заема 3-то място.



През 2009 и 2010г. отбор от СОУ “Ц.Церковски” представя 
България на  международните състезания на младите спасители 
пожарникари  в  Беларус,  като  през  2010г.  отборът  заема  2-ро 
място в една от дисциплините (визитна картичка) и 5-то  място в 
комплексното класиране. В тези състезания участват отбори от 13 
страни между които САЩ и Германия.

През  2006г.  съм  награден  с  5  дни   отпуск  от  Главния 
секретар на МВР. Пак през същата година съм награден с плакет 
на спортната асоциания на МВР за треньор на годината.

До момента не са ми налагани дисциплинарни наказания.


