045/БУА/УС/29.09.2010

ПРОТОКОЛ 045
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска WEB Асоциация”
Днес, 29.09.2010 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на
Българска уеб асоциация. На заседанието присъстваха членовете на Управителния
съвет, а именно: 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 Людмил Кърджилов, Методи Дреновски, Борил
Караиванов и Кирил Апостолов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Представяне на Борис Крайчев, AdvanceSolutions във връзка с кандидатура за
членство
2. Неформална среща на членовете на БУА – дати, програма, място, др.
3. Статус на проекта София 2020
4. Проект Нов сайт на БУА
Поради липса на мнозинство, решенията бяха приети след проведен разговор по
телефона с Людмил Кърджилов, член на УС. Той гласува „ЗА” съответните решения.
По т. 1-ва от дневния ред:
Проведена бе среща с Борис Крайчев, AdvanceSolutions във връзка с кандидатура за
членство
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Приема AdvanceSolutions за асоцииран член на Българска уеб асоциация
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдено бе предстоящото провеждане на Неформална среща на членовете на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да не променя планираните дати за срещата. Тя да се проведе на 16-17.10
2. Да избере място за провеждане на срещата след получаване на обратна връзка за
участие от членовете на БУА
3. Да се допита до членовете на БУА за програмата на срещата
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъден бе статуса на проект София 2020
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да се консултира с юрист относно подписването на договор между БУА и
Софийска община за Изработване на Техническо задание за проект „София
2020”
По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдено бе стартирането на Проект Създаване на нов сайт на БУА
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УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да разработи детайлна структура за новия сайт
2. Да проучи възможностите на платформата за изграждане на сайтове website.bg
на Енигма Технолоджи АД с цел използването й за изграждане на сайта на БУА
3. Да разработи дизайн на новия сайт

УС определя дата за следващо заседание 13 октомври 2010 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

……………………………..
/Владимир Петков/

……………………………..
/Дора Василева/

……………………………..
/Иво Кръстев/
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