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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име 

E-mail 
Националност 

 

 
 

СТОЕВА, МАЯ, ВАСИЛЕВА 

may_vast@yahoo.com, mstoeva@uni-plovdiv.bg 
българска 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 

•  
Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

01.07.2022 г. – до сега 
Pliant Ltd, Sofia, Bulgaria 
https://pliant.io/ 
“Pliant solves a complex challenge with a simple approach: leveraging APIs to automate, 
integrate and connect the full stack through the use of low-code building blocks. Pliant delivers 
a centralized platform that serves as a force multiplier, ensuring end-to-end systems interact 
seamlessly – providing exponential value to the businesses.” 
UI/UX lead designer 
UI/UX aнализ и дизайн при проектиране на приложения 

 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

01.11.2016 г. – 30.06.2022 г. 
"m+w MediaNetworks" ЕООД, бул. "Скопие" 112, ет. 3, гр. Пловдив,  
сайт: https://mw-medianetworks.eu/ 
аутсорсинг фирма в областта на медийните услуги – дизайн и разработка на онлайн 
каталози, уеб и мобилни приложения, предпечат, ретуш, оцветяване на комикси, 
маскиране, 3D дизайн 
тийм лидер и ръководител на уеб/UX/UI/3D дизайнери и front-end програмисти 
обучение, организиране и контролиране на процесите по дизайн и проектиране на 
сайтове и банери, разработка на уеб/мобилни интерфейси, UI/UX тестване на 
приложения, изработка на анимирани визии, 3D индустриален дизайн и други. 

 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

01.11.2010 г. – 01.11.2016 г. 
"m+w MediaNetworks" ЕООД, бул. "Скопие" 112, ет. 3, гр. Пловдив, сайт: 
https://mw-medianetworks.eu/ 
аутсорсинг фирма в областта на медийните услуги –дизайн и разработка наонлайн 
каталози, уеб и мобилни приложения, предпечат, ретуш, оцветяване на комикси, 
маскиране 
мултимедиен UX/UI дизайнер и front-end програмист 
дизайн и проектиране на приложения, сайтове и каталози, разработка на интерфейси, 
тестване на приложения, изработка на банери и други. 

 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

mailto:may_vast@yahoo.com
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2007 г. – 01.11.2010 г. 
"Апт Системс" 
ООД, ул."Братя 
Бъкстон" 136, 
ет.1, Пловдив 
4004, България, 
сайт: 
http://aptsys.net 

аутсорсинг фирма, в началото работеща предимно в областта на качеството на данните 
(data quality software), основно за една правителствена американска компания "Intelligent 
Search" Ltd. и .Net проекти с други английски и американски компании 
интерфейсен и уеб дизайнер, и front-end програмист 
дизайн и проектиране на уеб и настолни приложения, сайтове, имплементация на 
интерфейси на десктоп и уеб приложения с различни технологии, включително и WPF, 
тестване на приложения, изработка на банери, разработка на ERP приложения за 
български и чуждестранни клиенти и други. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

2006 г. – 2007 г. 
"Weblancers" Ltd 
аутсорсинг фирма, уеб и принт дизайн и програмиране 

 
интерфейсен и уеб дизайнер, и front-end програмист 
като freelancer интерфейсен графичен и уеб дизайнер и разработчик, предпечат 
дизайн и проектиране на приложения, сайтове, имплементация на интерфейси на десктоп 
и уеб приложения с различни технологии, CMS проекти, тестване на приложения, 
изработка на банери, предпечат и дизайн на туристически принт каталози. 

 
 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 
• Основни дейности и отговорности 

2003 г. – 2007 г. 
Студио "Пиксел" ООД, ул. "Брезовска" 57, партер 
аутсорсинг фирма, уеб и принт дизайн и програмиране 

 
графичен и уеб дизайнер и разработчик, специалист предпечат 
графичен и уеб дизайн; имплементация на сайтове; дизайн и предпечат на печатни 
материали: листовки, каталози, визитки, етикети, билбордове и други;  

• Дати (от-до)   2000 г. – 2003 г. 
• Име и адрес на работодателя   Студио "Гонг-Георги Лилицов", преименувано по-късно на "EXART" 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  дизайн, предпечат и печат, уеб дизайн 

• Заемана длъжност   графичен и уеб дизайнер и разработчик, специалист предпечат 
• Основни дейности и отговорности   дизайн и имплементация на сайтове; дизайн и предпечат на печатни материали: 

  листовки, каталози, визитки, етикети, билбордове и други; изработка на банери 

http://aptsys.net/
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до) 2016 г. – до сега. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, катедра "Компютърни 
технологии" 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

UX дизайн и проектиране на интерфейси за интерактивни мултимедийни инструменти, 
графичен и уеб дизайн, прототипиране, създаване на анимации, front-end 
програмиране, CMMI, гъвкави методологии, киберсигурност 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Главен асистент на половин щат 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, 
научна специалност 01.01.12 Информатика 
 

 
 

• Дати (от-до) 2015 г. – 2016 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, катедра "Компютърни 
технологии" 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

UX дизайн и проектиране на интерфейси за интерактивни мултимедийни инструменти, 
графичен и уеб дизайн, прототипиране, създаване на анимации, front-end програмиране 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Асистент на половин щат 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, 
научна специалност 01.01.12 Информатика 
 

 
 

• Дати (от-до) 2010 г. – 23.09.2015 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, катедра "Компютърни 
технологии" 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

UX дизайн и проектиране на интерфейси за интерактивни мултимедийни инструменти, 
графичен и уеб дизайн, прототипиране, създаване на анимации, front-end програмиране 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Доктор – тема на дисертационния труд "Инструменти за мултимедийни интерактивни 
интерфейси на информационни системи" 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, 
научна специалност 01.01.12 Информатика 
 

 
• Дати (от-до) 2004 г. – 2005 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, катедра "Компютърни 
технологии" 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

дизайн, проектиране и реализация на приложения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Mагистър по Софтуртни технологии" 

 
 

• Дати (от-до) 2000 г. – 2004 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
ПУ "Паисий Хилендарски", Факултет по математика и информатика, катедра "Компютърни 
технологии" 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

разработка на приложения, уеб и мобилен дизайн и имплементация, проектиране на 
софтуер 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Бакалавър по Информатика" 

• Дати (от-до) 1995 г. – 2000 г. 
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СОУ "Христо Проданов", гр. Карлово 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

"Мениджмънт и маркетинг с разширено изучаване на Английски език", по съвместен 
българо-американски проект със СУ "Климент Охридски" и УНСС, гр. София 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

средно специално: мениджър на малкия и среден бизнес 

 
• Дати (от-до) 

 
1990 г. – 1995 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СОУ "Христо Проданов", гр. Карлово 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

художествено изкуство 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

основно специално образование със специалност "Изобразително изкуство" 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 
 

МАЙЧИН ЕЗИК Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

• Четене 
• Писане 

• Разговор 
 
 

• Четене 
• Писане 

• Разговор 
 
 

• Четене 
• Писане 

• Разговор 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с други 
хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и 

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация, управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или на доброволни начала (напр. в 

областта на култур. и спорта) и др. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 
 
 
 
 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
отлично 
отлично 
отлично 

 
РУСКИ ЕЗИК 
много добро 
добро 
основно 

 
НЕМСКИ ЕЗИК 
основно 
основно 
основно 

 
Член на СБМ (Съюз на математиците в България), участвам в неформална организация 
на дизайнерите в Пловдив (Plovdiv Design Talk), притежавам кафяв колан по Карате 
Шотокан 

 
 
 
 
 

В професионален план – ръководител на отдели и на различни вътрешно-фирмени 
проекти; в учебен – научен ръководител на ученик по проект на УчИМИ, а през годините 
на докторантурата – на студенти по проект ИСОНИ; била съм научен ръководител съм 
на над 20 дипломанта. Към текущия момент – научен ръководител на трима бакалаври 
от специалност БИТ и СТД (от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“) 

 
 
 

Управление на проекти и процеси чрез прилагане на модели работни рамки: CMMI, 
CMMI with Scrum, Lean Canvas, SAVE, STP tool, Lean canvas, SWOT, Steeple; UX/UI: 
Google material design system, Atomic design system, Ant design system, Fluent design 
system; За дизайн: Adobe CC (Photoshop, AfterEffects, Illustrator, InDesign, Quark Express, 
Dreamweaver, Animate, XD), CorelDraw; за прототипиране: Balsamiq, XD, Figma; зa 
изготвяне на документация: Microsoft Office (Word, Powerpoint), Open Office, Google docs, 
sheets и slides; за анимации (Flash (now Animate), HTML5/CSS3/jQuery), svn, git; 
Engagements ads; Microsoft .NET Framework, ASP.NET, WPF, Windows Forms, HTM5, 
JavaScript, XAML, GUI Bilding на различни: online магазини, personal sites, corporate sites, 
CMS системи (like Joomla, Magento, Kentico, WordPress, PHP Symphony), Bootstrap 4/5, и 
SEO оптимизации. Частично : C#, PHP. Придобити са в университета, в свободното време 
и по време на работа. 

 
Графичен и уеб дизайн, рисуване, моделиране с полимерна глина; илюстриране на 
авторски детски книжки, сладкарство 
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ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

Главен асистент в ПУ "Паисий Хилендарски": “Създаване и обработка на векторна 
графика”, „Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)“, „Киберсигурност и устойчив 
бизнес“, "Уеб дизайн", "Принципи при изграждане на потребителския интерфейс за Уеб и 
Десктоп приложения", "Въведение и в Adobe Аnimate”. Първи стъпки с Adobe AIR", 
"Въведение в ActionScript 3.0", "Добавяне на интерактивност с HTML 5, jQuery и CSS 3" 
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА МПС 

Издадено за категория "B" и "M" на 05.06.2007 г. от МВР Пловдив 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Лица за препоръки: 

 
Радиана Радева, управител на "m+w MediaNetworks" ЕООД, 
Телефон: +359 32 65 75 51, e-mail: radiana.radeva@mw-medianetworks.eu 

 
Костадин Митев, управител на "Apt Systems" ЕООД, 
Телефон: +359 32 693 788, +359 889 979 998 

 
Валентин Стоянов, управител на Студио “Пиксел” ООД, 
ул. "Брезовска" 57, партер 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ Грамоти за отличен успех и участие в проекти, конференции. 
 

mailto:radiana.radeva@mw-medianetworks.eu
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