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ПРОТОКОЛ 054
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 19.01.2011 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, Борил Караиванов и Дора Василева - Председател на асоциацията, редовно
поканени и уведомени за дневния ред. По уважителни причини от заседанието
отсъстваха Владимир Петков и Зорница Симеонова – Изпълнителен секретар на
асоциацията.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Разпределение на проектите от работната програма 2011
2. Нов сайт на БУА
3. Партньорството с CEBIT 2011
4. Искането от МТИТС БУА да предостави статистика по различни теми, свързани
с уеб бранша
5. Обсъдена бе предложението на НСС за съдействие в разработването на нов
Етичен кодекс на БУА
По т. 1-ва от дневния ред:
Обсъдени бяха проектите, включени в Работната програма на БУА за 2011 г. и тяхното
разпределение по членове на УС на БУА за изпълнение.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
Да започне осъществяването на следните проекти в съответните срокове:
1. Проект Условия за членство - до края на м. март 2011 г.
2. Проект Добри практики - до края на м. юни 2011 г.
3. Проект Награда за интелигентно поведение в Интернет (етично поведение) до края на м. юни 2011 г.
4. Проект Индекс на българския уеб – да се проведе среща с консултант по
евро финансиране. Взимане на решение за действие.
5. Професионални стандарти в Интернет – проекти:
a. Конкурс Български награди за уеб – стартиране на работата.
b. Проект Работна група Уеб реклама – работата е стартирала.
8. Проект Статистика на бранша, по групи членове: Студиа, Медии, Услуги –
м. април – май 2011 г.
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъден бе проекта Нов сайт на БУА.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да разгледа системата за разработването на сайтове на Енигма Технолоджи и да
вземе решение дали да я използва.
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе предложението за партньорството с CEBIT 2011.

1

054/БУА/УС/19.01.2011

УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме поканата за партньорство.
2. Допълнително да проучи възможностите за реклама на БУА в рамките на това
партньорство.
По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдено бе искането от МТИТС БУА да предостави статистика по различни теми,
свързани с уеб бранша.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да информира МТИТС, че към момента не разполага с такама статистика.
2. Да севключи във втория етап от проекта на МТИТС – анализ на данните.
УС ще определи датата за следващото заседание 14 януари 2011 г., което да се проведе
онлайн. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
По т. 5-та от дневния ред:
Обсъдено бе предложението на НСС за съдействие в разработването на нов Етичен
кодекс на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме предложението.
2. Да заяви пред НСС желание за участие в етичните комисии към НСС по тема
Уеб бизнес.
3. Да сключи споразумение за партньорство с НСС.
УС определи датата за следващото заседание 26 януари 2011 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.
Управителен съвет:
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