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Образование:

2003 - 2007 г. – Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“, бакалавър
2007 - 2011 г. – Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“, магистър
2014 - 2016 г. – ОНС доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното
производство” (Национална сигурност)
2015 - 2017 г. – Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
(CEPOL), Обща европейска магистърска програма (EJMP) „Полицейската дейност в Европа“,
магистър

Професионален стаж:
2007 г. – инспектор в районно управление на МВР гр. Брезник, ОД МВР Перник
2007 - 2012 г. – инспектор в сектор „Борба с организираната престъпност“ гр. Перник, ГДБОП
2012 - 2019 г. – асистент, старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет
„Полиция“, Академия на МВР
2019 г. – доцент в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“
2019 - 2020 г. – ВПД ръководител катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“,
Академия на МВР
март 2021 г. – септември 2021 г. ВПД зам.-декан на факултет „Полиция”, Академия на МВР
от септември 2021 г. - ВПД зам.-ректор на Академия на МВР
Специализации:
Участвал в множество курсове и работни групи по линия на СЕРOL, Frontex, DCAF, MOM и други
правоприлагащи органи на ЕС.
Завършен курс „Програма за приложни изследвания в сферата на сигурността”- PASS-1409, за
времето от 29 септември до 14 ноември 2014 г. в „Джордж К. Маршал Център” в Гармиш
Партенкирхен, Германия.

Участие в международни проекти:
„Европейска полиция и човешки права“ по специфичната програма на Европейската комисия ISEC
2010 „Превенция и борба с престъпността, рамково партньорство JLS/2007/ISEC-FPA/096;
„Утвърждаване на принципите за спазване на човешките права в полицейската дейност в България“
в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, тематичен фонд „Сигурност“;
„Защита на правата на човека и обучение за придобиване на необходимите умения и знание на
полицейските служители, особено работещите в мултиетническа среда, включително сред ромската
общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г.

Публикации в сферата на сигурността, противодействието на  престъпността и опазването на
обществения ред:
• Учебник, Опазване на обществения ред, Втора част, Глава двадесет и втора „Полицейска
закрила на деца и жертви на домашно насилие“, „Специални заведения на МВР“. и „Дейност на
органите на полицията при бедствия“, АМВР, София, 2014,
• Студия на тема „Полицейска защита на пострадали от домашно насилие.” АМВР, София,
2015
• Статия на тема „Правна уредба на дейността на МВР с пострадали от престъпления”,
публикувана в Бюлетин на АМВР бр. 34, София, 2015
• Учебно помагало, „Прилагане на полицейски правомощия при спазване правата на човека.
Добри практики“  във връзка с изпълнението на проект “Утвърждаване на принципите за спазване
правата на човека в полицейската дейност” по Българо-швейцарска програма за сътрудничество на
тематичен фонд “Сигурност”, Модул Втори, тема 6. „Полицейска защита на пострадали от
престъпления“, тема 7. „Права на пострадалите от престъпления, предмет на полицейска защита“.



• Публикувана книга на база на защитен дисертационен труд Полицейска защита на
пострадали от престъпления. АМВР София, 2018
• Монография на тема „The right to liberty and security and lawfulness of the detention by the
police“ Sofia, 2018
• Монография в съавторство с д-р Петър Тодоров на тема „Защита на пострадали от домашно
насилие“ АМВР София, 2018
• Учебник „Полицейско право“, Авторски колектив, АМВР, София 2018
• Студия „Полицейско разпореждане“, АМВР, София 2018
• Статия на тема „Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на
обединените нации“, ЮЗУ,Благоевград, 2016
• Статия на тема „Growing terrorism challenge for the sport events in Еuropean union“, Варна
2018
• Статия на тема „Правни последици при неизпълнение на разпореждане на полицейски
орган“, ВУСИ, Пловдив, 2018
• Статия на тема „The fight against terrorism and derogations to the European convention on
human rights“, ЮЗУ, Благоевгред, 2019
• Статия на тема „Права на пострадалите от престъпления като проявление на правата на
човека“, ВУСИ, Пловдив, 2019
• Статия на тема „Задължения на полицейските органи за защита правата на пострадалите от
престъпления“, АМВР, София, 2019


