
СТАНИМИР ИВАНОВ КАБАИВАНОВ 

E-mail: kabaivanov@bulgaria.com 
Web: http://www.kabaivanov.net 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Фев. 2005 
- 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Пловдив, България 

Докторант, “Финанси, парично обръщение, застраховки и кредит”

Септ. 2002 
Септ. 2003 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Пловдив, България 

Магистър, Финансов мениджмънт, 2002
Успех: 6.00, Дата на дипломиране: Септември 2003
Изучавани дисциплини: Финанси, Банков мениджмънт, Теория на риска,
Международни финансови пазари, Фин. инженеринг 

Септ. 1998 
Юни  2002 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” Пловдив, България

Бакалавър, Макроикономика, 2002

Успех /от държавните изпити/: 6.00 (Макроикономика и Английски), 
Успех /за периода на следване/: 5.92 
Дата на дипломиране: June 2002 
Изучавани дисциплини: Финанси, Финансови пазари и инфраструктура,
Инвестиции и теория на портфейла, Макроикономика, Микроикономика,
Световна икономика, Теория на риска (I + II), Счетоводство, Маркетинг,
Математическ моделиране и др.. 

Юни 1994 
Юни 1998 

ОМГ “Акад. Кирил Попов” Пловдив, България 

Специалност: Физика и английски
Успех: 6.00
Първи език: Английски; Втори език: Немски 
Дата на дипломиране: Юни 1998 

ЕЗИКОВИ
УМЕНИЯ

• Български - майчин 
• Английски 
• Руски 



ОПЕРАЦИОННИ
СИСТЕМИ

• Windows 9x/ME 
• Windows NT/2000/XP 
• Linux (Mandrake) 
• NetBSD 
• LynxOS 
• QNX 
• EUROS RTOS 

ПРОГРАМНИ
ЕЗИЦИ 

• C/C++ 
• Java 
• Pascal, Delphi 
• BASIC 
• Asm x86, Asm 6502/65C02 
• PHP, ASP, JSP 
• JavaScript, VBS 
• VB(A) 

ДРУГИ

• Системно програмиране и ОС 
• Обектно ориентирано програниране (ООП) и UML 
• Application frameworks: 

 MFC, native Win API 
 Trolltech QT 
 wxWindows 
 JFC, Swing 
 SWT 

• Бази данни 
 MySQL 
 SQLite 
 Postgre SQL 
 SAP DB 

• Разпределено програмиране (CORBA, MPI) 
• XML, UML, UIML 
• Изкуствен интелект (невронни мрежи и ГА) 
• WEB програмиране 

 Java Servlets – базирани на Apache Tomcat, CGI 
• WEB /клиентска част/ - HTML и Macromedia Fireworks 
• TCP/IP и HTTP 1.1 базирани комуникационни модули (вж. Проекти)



НАГРАДИ/
ПОСТИЖЕНИЯ

• 2001 
• (2) Носител на стипендията на “Round Table 3” Носител на

стипендията на клуб “Раунд Тейбъл 3” – Пловдив за отличен успех
и постижения 

• 2000 
• Носител на стипендията на клуб “Раунд Тейбъл 3” – Пловдив за

отличен успех и постижения 
• “Студент по икономика на годината” – носител на приза на

в-к “Марица”(01.03.2000), част от церемонията “Данъкоплатец на
годината” 

• 1998 
•  1-во място общинско състезание по информатика (компютърен

модел на северното звездно небе)
• 1997 

• участие в националното състезание по физика в гр. Смолян (с
отбора на ОМГ) 

• 1996 
• участие в националното състезание по физика в гр. Смолян (с

отбора на ОМГ) 
• Национална научна конференция (реферати) по информатика – 7-мо

място, с проект на Асемблер за 6502/65С02 (Правец 8С  ) (и първо
място в общинското състезание по информатика в Пловдив с този
продукт).

• 2-ро място в общинското състезание по химия 

ПРОФЕСИОНАЛ
ЕН  ОПИТ

Юли 2001 
- 

ЕУРОС България Пловдив, България
програмист и отг. за проектите 

• Интегрирана среда за разработка (IDE) насочена към програмистите
разработващи софтуер за малки устройства (embedded devices). 

• UIML парсер и интерпретатор (Universal Interface Modelling
Language). www.uiml.org.
UIML стандарта се базира на XML. 

• Визуализация на системни събития за EUROS RTOS 

Авг.   2003 
Септ. 2003 

EUROS Embedded Systems GmbH Нюрнберг, Германия
Програмист – за едномесечен период на обучение и специализация в областта
на операционните системи в реално време (RTOS). 

• EUROSkit IDE
• Обучение в областта на RTOS 

Дек.  2003 
Юли 2003 

Проект с отворен код (open source) - “AnyEdit” http://www.anyedit.org
По независими оценки – един от сполучливите редактори и помощни инструменти
с отворен код (за Windows). В известен период, AnyEdit е приет “на въоръжение” в
RIT (www.rit.edu) 

Януари 2004 
Юли     2004 Отбиване на военна служба – БА - Плевен; БА – София.



Юли 2004 
- 

ЕУРОС България ЕООД. Пловдив, България
техн. директор и отг. за проектите 

• ANTLR базиран C/C++ парсер и семантичен анализатор 
• EUROSkit IDE модул за анализ на сорс код. 
• Хибриден симулатор на ембедед системи (в момента) 

ДРУГИ
ПРОЕКТИ 

Други проекти софтуерни проекти:

SCADA система (Trolltech QT) за анализ и управление работата на
контролери свръзани в мрежа. Типични приложения: контрол и дизайн на
различни производствени процеси. 
Системата беше представена на 59 и 60-ти международен технически
панаир в Пловдив. 

Magnetic stip reader устройства – РС част от софтуера. 

PIC U16F876A firmware програматор - PC част от софтуера. 
Universal PIC firmware програматор - PC част от софтуера (в момента) 

Internet cafe система за контрол и анализ на данните. Слабо свързаните
модули, които изграждат системата позволяват тя да бъде изключително
гъвкава и да се осъществява дистанционен мониторинг и контрол.
Разработена на база PHP и Tomcat сървлети. 

WWW 

• http://www.rt4plovdiv.org   
• Вариант на страницата на TMT Смолян (не е достъпна в момента) 
• http://www.pety-bg.com   
• http://www.leadseal-bg.com   (екипен проект) 
• http://elikabg.hit.bg   
• http://www.kabaivanov.net   
• http://www.expatbulgaria.com   (екипен проект) 

ОБЩЕСТВЕНА
ДЕЙНОСТ

Януари 2002 
- 

Член на “Round Table 4” – Пловдив

www.rt4plovdiv.org 



ХОБИ 

Айкидо, тенис на маса
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