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ПРОТОКОЛ 064
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 14.04.2011 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на
Българска уеб асоциация. На заседанието присъстваха членовете на Управителния
съвет, а именно: Людмил Кърджилов, Владимир Петков, 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 Иво Кръстев, Методи Дреновски, Димитър Ангелков и Борил Караиванов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Среща с Кирил Желев, Маркетинг директор на Уебуъркс ООД, webworks.bg, във
връзка с членство в БУА и обсъждане на възможностите за сътрудничество.
2. Среща с Павел Хараламбов, CEO, Pro Telecom, http://pro-sms.eu/ във връзка с
членство в БУА.
3. Среща с Даньо Димитров, JTNResearch за обсъждане на възможности за
сътрудничество и членство в БУА.
4. Конкурс Български награди за уеб 2011: място на провеждане
По т. 1-ва от дневния ред:
Проведена бе среща с Кирил Желев, Маркетинг директор на Уебуъркс ООД,
webworks.bg, във връзка с членство в БУА и обсъждане на възможностите за
сътрудничество.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме Уебуъркс ООД за пълноправен член на БУА, след гласуване и на
останалите членове на УС, поради липса на кворум.
2. Да обсъжда всякакви предложения на Уебуъркс ООД за общи проекти.
По т. 2-ра от дневния ред:
Проведена бе среща с Павел Хараламбов, CEO, Pro Telecom, http://pro-sms.eu/ във
връзка с членство в БУА.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме Pro Telecom за пълноправен член на БУА, след гласуване и на
останалите членове на УС, поради липса на кворум.
2. Да обсъди възможностите за сътрудничество с Pro Telecom по проект на
компанията, свързан с деца в неравностойно положение, както и всички други
възможности за сътрудничество.
По т. 3-та от дневния ред:
Проведена бе среща с Даньо Димитров, JTNResearch за обсъждане на възможностите за
сътрудничество и членство в БУА.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да опише работен вариант на проект „Статистика на уеб бранша” от работната
програма на БУА и да го предложи за обсъждане с JTNResearch.
2. Да приеме JTNResearch за пълноправен член на БУА, когато компанията вземе
финално решение за това.
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По т. 4-та от дневния ред:
Обсъдена бе предварителната подготовка на Конкурс Български награди за уеб 2011 от
гледна точка на място на провеждане.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да разгледа сравнителната таблица с оферти от хотели и да направи избор на
място на провеждане в кратък срок.
УС определи датата за следващото заседание 20 април 2011 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.

Управителен съвет:

……………………………..

……………………………..

/Дора Василева/

/ Людмил Кърджилов /

……………………………..
/ Владимир Петков /
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