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ПРОТОКОЛ 038
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска WEB Асоциация”
Днес, 09.06.2010 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на
Българска уеб асоциация. На заседанието присъстваха членовете на Управителния
съвет, а именно: Людмил Кърджилов, Борил Караиванов, Еленко Еленков, Методи
Дреновски, Кирил Апостолов, Иво Кръстев и Дора Василева - Председател на
асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. На заседанието присъства
и Зорница Симеонова - Изпълнителен секретар на сдружението.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Среща с Иван Стамболов във връзка с организирането на официалната
церемония по награждаването в конкурс Български награди за уеб
2. Обсъждане организацията на конкурса: жури – информиране за работата им;
участници – регистрации, плащания, фактури; спонсори – вид спонсорство,
договори, др.; семинар – информационна кампания; бюджет; хотел България –
техническа организация; др.
3. Обсъждане на предложението за партньорство от Лукрат - събитието
Съдържание за уеб - на живо
4. Обсъждане на предложението за партньарство с Фондация БГ Сайт
По т. 1-ва от дневния ред:
Проведена бе среща с Иван Стамболов, НОТА БЕНЕ Груп във връзка с организирането
на официалната церемония по награждаването в конкурса
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да получи договор за партньорство от Иван Стамболов и да плати
предварително сумата за извършване на услугата от фирмата
2. Да получи сценарий за церемонията, който да одобри
3. Да предостави информация за подготовката на презентацията за церемонията
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдена бе организацията на конкурса.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

4. Участието в семинара към конкурса да бъде безплатно
5. Семинарът да се промотира по всички канали с це привличане на повече
участници
6. Да се удължи срокът за регистрации до 24.00 ч. на 15 юни 2010 г.
7. Да разпространи новини за: семинара, удължаването на срока за регистрация,
безплатното участие на блогове и форуми
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе предложението за партньорство от Лукрат

УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
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1. Да предложи стандартните условия за партньорство: 20% отстъпка за участие
на членове, разпространение на новини, публикуване на банер, комуникиране по
мейлинг до членове на асоциацията.
По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдено бе предложението за партньорство с БГ Сайт
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да покани ABC Design & Communication да станат член на асоциацията,
съгласно проведени преговори с Жюстин Томс
2. Да пристъпи към определяне на условията за партньорство с БГ Сайт след
приключването на конкурса
УС определя дата за следващо заседание 16.06.2010 г. в зала Comodo на Economedia.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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