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УПРАВИТЕЛЕН 
СЪВЕТ:   

   
Бони Бонев 

Председател 
Нестле България АД, УС 

Българо-швейцарска 
търговска камара, 

Председател на УС  
  

ЧЛЕНОВЕ: 
 

Андон Ичев 
General Electric 

Национален консултант за 
България 

 
Георги Ранделов 

Microsoft Централна и 
Източна Европа 

Мениджър за публичния 
сектор на Microsoft в регион 
„Мултикънтри” в Централна 

и Източна Европа 
 

Ираван Хира  
HP Bulgaria 

Генерален директор 
 

Д-р Красимира 
Чемишанска 

Amgen Bulgaria 
Управляващ директор 

 
Милена Стойчева 

Junior Achievement Bulgaria 
Изпълнителен директор 

 
Надя Василева 

Manpower Bulgaria 
Управляващ директор за 

България, Сърбия и 
Хърватска 

 
Николай Неделчев 

Publicis Consultants 
MSLGROUP 

Управляващ директор 
 

Ралица Агайн-Гури 
Комисия за финансов 

надзор 
Заместник-председател, 

ръководещ Застрахователен 
надзор 

 
Томас Брунс 

Посолство на САЩ 
Съветник по търговските 

въпроси 
 

 
ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ: 

Дими Паница 
Ивон Паница 

Саша Безуханова 
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Изключително сме щастливи да обявим, че новата  уеб базирана платформа 
Smartclassroom.bg за интерактивно обучение и създаване на електронно 
съдържание, съвместен проект на Самсунг Електроникс България и Джуниър 
Ачийвмънт България, бе официално представена на 20.10.2015 г. 
Платформата е с безплатен достъп и дава богати възможности на учителите – 
на нея те лесно ще могат да организират своите учебни материали, да 
създават нови уроци и курсове, както и да провеждат интерактивно и 
смесено обучение (blended learning), изцяло насочено към учениците. 
 
През месец ноември стартират обучения на учители за работа с платформата. 
С настоящото писмо бихме искаме да поканим Вашето училище да се включи 
в първите обучения през месец ноември.  
 
Обученията са безплатни за участниците и могат да бъдат организирани в 
удобно за училището време. Програмата е в рамките на един работен ден, 
но бихте могли да я разделите, спрямо заетостта на учителите. 
 
Необходимо е заявилите желание за участие да се регистрират на: 
https://form.jotform.com/52884178202963  
 

Моля за Вашето съдействие за организиране и провеждане на обучение във 
Вашето училище. 
                                                                                    
За допълнителни  въпроси: Славяна Докимова, 0897016405, jab@jabulgaria.org 
     

 
                                                                                      С уважение 
                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                             Милена Стойчева                                                                                                                                                               
                                                                                                 Изпълнителен директор 
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