057/БУА/УС/9.02.2011

ПРОТОКОЛ 057
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 9.02.2011 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, Борил Караиванов, Иво Кръстев, Владимир
Петков, Методи Дреновски, Димитър Ангелков и Зорница Симеонова – Изпълнителен
секретар на асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. По
уважителни причини от заседанието отсъства Дора Василева - Председател на
асоциацията.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Резултат от срещата с Ели Герганова, НСС относно разработването на нов
Етичен кодекс на БУА
2. Конкурс Български награди за уеб
3. Нов сайт на БУА
По т. 1-ва от дневния ред:
Обсъдена бе проведената срещата с Ели Герганова, НСС относно разработването на нов
Етичен кодекс на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да разработи нов Бизнес етичен кодекс на БУА, който в търговската си част да
препраща към Националния етичен кодекс, създаден от НСС и да го съгласува с
НСС
2. Изпълнението на Бизнес етичния кодекс на БУА да се възложи на НСС, който за
разрешаването на подадени жалби свиква т.нар. Етична комисия
3. По един член на УС на БУА да участва на ротационен принцип при всяко
свикване на Етичната комисия на НСС, когато казуса е в обхвата на дейността на
фирмите – членове на БУА
4. Да предложи на останалите организации от уеб бранша, с които си партнира:
ИАБ, БАР, Фондация БГ Сайт, Webit Ambassadors и БАР да имат общ етичен
кодекс в частта, в която дейностите на тези организации се припокриват
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдена бе предварителната организация на конкурс Български награди за уеб
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. До 2 дни Борил Караиванов да представи концепция за провеждането на
конкурса, която да бъде обсъдена с целия УС
2. Да продължи да изпраща покани за спонсорство на конкурса
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе предстоящото стартиране на проект „Нов сайт на БУА”
УС не взе решение по тази точка от дневния ред.
УС определи датата за следващото заседание 16 февруари 2011 г. Поради изчерпване
на дневния ред, заседанието беше закрито.
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