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Лична информация

Име: Ивайло Даринов Ангелов
Настоящ адрес:
ж.к „Панорама Бояна“, София, България
Постоянен адрес:
кв. „Казански“ 12, Стара Загора, България
Националност: Българин
Дата на раждане: 1 Май 1991 г.
Телефон: 0885 312 209
Е-поща: angeloff.ivaylo@gmail.com
Уебсайт: http://angelov-it.com

Образование
• 2010 – досега: Бакалавър, специалност Мрежови технологии на
английски език - Нов български университет, гр. София, България
• Ноември 2011 – Септември 2012: QA инженер – Софтуерна
академия на Телерик, гр. София, България
• 2005 – 2010: Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“,
профил Английски и Немски език - гр. Стара Загора, България
• 1998 – 2005: Пето основно училище „Митьо Станев“ - гр. Стара
Загора, България

Трудов стаж
• Февруари 2018 – досега: QA Engineer, Principal – Progress Software
(„Телерик“ EАД), гр. София, България
• Декември 2015 – Февруари 2018: Senior QA Engineer – Progress
Software („Телерик“ EАД), гр. София, България
• Декември 2014 – Декември 2015: Senior QA Engineer - „Телерик“
АД, гр. София, България
• Август 2013 – Декември 2014: QA Engineer - „Телерик“ АД,
гр. София, България

• Октомври 2012 – Август 2013: Junior QA Engineer - „Телерик“ АД,
гр. София, България
• Юли 2011 – Ноември 2011: Регионален мениджър - „ДБН“ ЕООД,
гр. Мездра, България
• 2006 – 2011: Сервизен специалист - „Хипократ сервиз“ ЕООД,
гр. Стара Загора, България
• Август 2009 – Декември 2009: Sandwich artist - “Subway”, гр. Стара
Загора, България

Умения
Езици
Български – майчин
Английски – напреднало ниво
Немски – начално ниво

Социални умения и компетенции
Участия в самодейности и културни програми организирани от училищното
настоятелство. Работа в екип и изяви на сцена. Презентационни умения,
малък опит във воденето на лекции.

Организационни умения и компетенции
Опит в екипната работа, справяне с крайни срокове и приоритизиране на
задачите. Временно заемани практически ръководни длъжности като team
leader и scrum master.
Методологии: Agile > Scrum (PSF курс)

Технически умения и компетенции
•

Програмни езици и технологии:
C++, C#, Java, JavaScript, PHP
ASP.NET, ASP.NET MVC, ADO.NET Entity Framework, WPF, XAML,
Microsoft Azure, PowerShell
HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, jQuery, AJAX, Node.js, AngularJS,
npm, grunt, karma, jasmine, chai

Telerik Test Studio & WebAii framework, Selenium (IDE, RC, WebDriver),
protractor, soapUI, Fiddler, Postman, собственоръчно изградени
frameworks за автоматизация и тестване
•
•
•
•

•

Операционни системи: Windows 98 / XP / Vista / 7 / 8 / 10,
Linux (Ubuntu)
Системи за управление на съдържание (CMS): Sitefinity,
WordPress
Бази данни: MS SQL, Oracle SQL Developer, MySQL
Инструменти: Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Dev-C++,
Eclipse, WebStorm, системи за управление на сорс код (TFS, Git),
Microsoft Office, инструменти за обработка на изображения (Adobe
Photoshop/Lightroom), видео и аудио редактори (Sony Vegas, Ableton
Live Studio, etc.) и други.
Познания по: компютърни архитектури, мрежи, хардуер, работа с
клиенти, модели за разработване на софтуер, ООП, DevOps,
качествен програмен код, облачни услуги, Continuous integration and
delivery – TFS, Jenkins, Visual Studio Team Services
Осигуряване качеството на софтуера (Quality assurance):
Основи и концепции на тестването, компонентно тестване, уеб
тестване, фреймуърци за тестване, техники за изграждане на тестове
(white-box, black-box), тестване за уязвимост и сигурност на
софтуера (security), тестване базирано на риска, планиране,
организация, оценка и контрол на тестването, load, stress и
performance тестване, тестване на уеб услуги (services),
автоматизирано тестване на различни нива (unit, integration, e2e) и
др.

Проекти
Студентска система на Телерик - http://telerikacademy.com

Сертификати
•
•
•
•
•
•
•
•

Осигуряване на качеството и тест автоматизация – Телерик преглед
CTFL, Сертифициран тестер, основно ниво – ISTQB преглед
Осигуряване качеството на софтуера (SQA) – Brainbench преглед
Софтуерно тестване – Brainbench преглед
MCTS, Програмиране с HTML5, JavaScript и CSS3 – Майкрософт преглед
Качествен програмен код – Телерик преглед
Photoshop за уеб, печат и видео – CGArt преглед
Тренинг по сигурност – SANS преглед

Интереси и хобита
IT, музика, кино и телевизия, фотография, литература, поезия, футбол,
фитнес и bodybuilding, туризъм и др.

Артистични умения и компетенции
Самообучение и уроци по класическа, акустична и електрическа китара,
класическо пиано и пеене. Композиране на музика. Участие в редица
ученически музикални концерти. Участие в музикална група, изяви на
сцена. Запис и обработка на аудио и видео. Интерес и опит в писането на
есета, кратки литературни творби и стихотворения.
Eдна издадена стихосбирка - онлайн вариант
Блог за поезия - http://ivaylo-angelov.blogspot.com
Съосновател на Covers on Slippers (кавъри и авторски парчета):
YouTube, Facebook, Spotify
Фотография - Flickr

Свидетелство за управление на МПС
Категории: B, M
Активен стаж: 9 години

