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ПРОТОКОЛ 061
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 09.03.2011 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, Методи Дреновски, Дора
Василева - Председател на асоциацията и Зорница Симеонова - Изпълнителен секретар
на асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. По уважителни
причини от заседанието отсъстваха Димитър Ангелков, Иво Кръстев и Владимир
Петков.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Среща със Стефан Чорбанов, Стеник Груп, във връзка с желание да променят
членството си от асоциирано на пълноправно
2. Обсъждане на проведената среща с представители на JTN Research
3. Обсъждане на новото становище по Е-Директивата, разработено от адвокат
Николай Кискинов
По т. 1-ва от дневния ред:
Проведена бе среща със Стефан Чорбанов, Стеник Груп, във връзка с желание да
променят членството си от асоциирано на пълноправно и по-активно включване в
дейността на БУА.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме заявката на Стеник Груп за промяна на членството от асоциирано на
пълноправно
2. Да приеме и подложи да обсъждане предложинията за проекти, които Стеник
Груп биха инициирали в бъдеще
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдено бе постъпилото предложение за партньорство от JTN Research
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да покани JTN Research да стане член на БУА
2. Да обсъди възможностите за партньорство с компанията във връзка с изпълнението
на проекти от Работната си програма
3. Да покани компанията да стане партньор в предстоящия Конкурс Български
награди за уеб, като вида на партньорството предварително се обсъди с нейни
представители
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе новото становище по Е-Директивата, разработено от адвокат Николай
Кискинов
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
4. Да покани адвокат Кискинов на дискусия за обсъждане и разясняване на
позициите, описано в становището
5. Да пристъпи към по-нататъшни действие след финализиране на Становището
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УС определи датата за следващото заседание 16 март 2011 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

……………………………..

……………………………..

/Дора Василева/

/Борил Караиванов/

……………………………..

………………………..........

/ Людмил Кърджилов /

/Методи Дреновски/
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