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ПРОТОКОЛ 063
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 6.04.2011 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, Методи Дреновски, Людмил Кърджилов, Димитър
Ангелков, Борил Караиванов, Дора Василева - Председател на асоциацията и Зорница
Симеонова - Изпълнителен секретар на асоциацията, редовно поканени и уведомени за
дневния ред. По уважителни причини от заседанието отсъства Владимир Петков.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Конкурс Български награди за уеб 2011
2. Забрана за реклама в торент тракери – предложение на Иван Иванчев, Изи
Онлайн, за включване в Етичния кодекс на БУА
3. Сътрудничество с Фондация Приложни изследвания и комуникации
4. Нов член на БУА – WebWorks
По т. 1-ва от дневния ред:
Обсъдена бе предварителната подготовка на Конкурс Български награди за уеб
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да включи в регламента на Конкурса предложенията за нови категории.
2. Да организира Дискусия по актуални проекти на БУА в рамките на Конкурса.
3. Да изпрати запитвания до хотели за провеждането на финалните събития на
Конкурса. Мястото е добре да бъде на комуникативно място, в центъра на
София.
4. Дора Василева със съдействието на Зорница Симеонова да разработи
медия/комуникационен план на Конкурса. След обсъждане и приемане от УС да
се разработи програма за старт и протичане на отделбните етапи на Конкурса.
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдено бе предложението на Иван Иванчев за Етичния кодекс на БУА
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. БУА да изведе и промотира добрите практики в уеб пространството, а не лошите.
2. Не приема предложението.
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдено бе евентуалното партньорство с Фондация Приложни изследвания и
комуникации
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да подпише Споразумение за сътрудничество и двете организации да работят
заедно по кандидатстването за финансиране на различни проекти.
По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдена бе проведената среща с Кирил Желев, Маркетинг директор на Webworks
относно членство в БУА.
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УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме Webworks за член на БУА и да проведе втора среща с Кирил Желев за
обсъждане на възможностите за партньорство в рамките на членството в БУА.
УС определи датата за следващото заседание 13 април 2011 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

……………………………..

……………………………..

/Дора Василева/

/Иво Кръстев/

……………………………..

……………………………..

/ Методи Дреновски /

/ Людмил Кърджилов /

……………………………..

……………………………..

/ Борил Караиванов /

/ Димитър Ангелков/

2

