053/БУА/УС/12.01.2011

ПРОТОКОЛ 053
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 12.01.2011 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, Методи Дреновски, Димитър Ангелков, Иво
Кръстев и Дора Василева - Председател на асоциацията, редовно поканени и уведомени
за дневния ред. На заседанието присъства и Зорница Симеонова – Изпълнителен
секретар на асоциацията. По уважителни причини от заседанието отсъстваха Владимир
Петков и Борил Караиванов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Среща със Симеон Софрониев, Мениджър Отдел „Продажби” на Web Vanity,
във връзка с кандидатура за членство
2. Нов сайт на БУА
3. Нов изпълнител на счетоводните услуги на БУА
По т. 1-ва от дневния ред:
Проведена бе среща със Симеон Софрониев, Мениджър Отдел „Продажби” на Web
Vanity, във връзка с кандидатура за членство.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме Web Vanity за асоцииран член, секция „Уеб медии”.
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдена бе работата по разработването на нов сайт на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1.
2.
3.

Да обсъди разработеното от Дора Василева задание за новия сайт.
Иво Кръстев да презентира своя продукт за рабзаробтване на уеб сайтове.
Да се направи избор на платформа и да се пристъпи към разработване на сайта.

По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдена бе необходимостта от наемането на нов изпълнител на счетоводните услуги
на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Да наеме фирма Ей Ди Ен Пейрол Сървисиз ООД
2. Да заплаща на фирмата месечна сума от 150 лв.
УС ще определи датата за следващото заседание 14 януари 2011 г., което да се проведе
онлайн. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
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