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ПРОТОКОЛ 041
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска WEB Асоциация”
Днес, 21.07.2010 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, Иво Кръстев, Владимир Петков и Дора Василева
- Председател на асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. На
заседанието присъства и Зорница Симеонова - Изпълнителен секретар на сдружението.
По уважителни причини от заседанието отсъстваха Методи Дреновски, Борил
Караиванов и Кирил Апостолов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Партньорство с БГ сайт
2. Обсъждане на предложението на CGArt.bg за съвместно организиране на
събитие
3. Среща с Радко Славков, TERACOMM, 17.30 ч. – относно членство в БУА
4. Други.
По т. 1-ва от дневния ред:
Обсъдено бе предложението за партньорство с БГ сайт.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да покани представители на фондация БГ сайт на някоя от редовните срещи на
УС през септември за финализиране на условията на партньорството
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдено бе предложението на CGArt.bg за съвместно организиране на събитие
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да предложи на CGArt.bg
организирането на събития

стандартните

условия

за

партньорство

в

По т. 3-та от дневния ред:
Проведена бе среща с представители на TERACOMM във връзка с желанието им за
членство в БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да приеме TERACOMM за член на БУА в категория Уеб услуги
По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдени бяха предстоящи инициативи на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да проведе WAH през септември или октомври 2010 г.
2. Да проведе неформална среща за членовете на БУА през септември или
октомври 2010 г.
3. Да проведе разговорите с неплатилите членския си внос компании и да определи
краен срок за плащане 30 юли 2010 г. Да изключи компаниите от БУА, ако не
изпълнят задължението си в определения срок
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4. Да проведе нова кампания за привличане на нови членове през месец септември
2010 г.
5. Да проучи възможностите за финансиране на проекти по европейски програми
УС определя дата за следващо заседание в началото на месец септември 2010 г. в зала
Comodo на Economedia. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

……………………………..
/Дора Василева/

...............................................
/Владимир Петков/

……………………………..
/Людмил Кърджилов/

……………………………..
/Иво Кръстев/

2

