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ПРОТОКОЛ 065
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 20.04.2011 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, Димитър Ангелков, Иво
Кръстев, 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 Методи Дреновски и Борил
Караиванов.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Конкурс Български награди за уеб 2011
2. Обсъждане на предложението за партньорство в UX Sofia – конференция за UX
дизайн и ползваемост – 25-26 май
3. Обсъждане на поканата от МТИТС за становище по решението на Борда на
ICANN от 18 март 2011 г. да одобри домейна от тип sTLD (sponsored Top Level
Domain) ”.xxx”, който ще бъде използван за ”сексуално ориентирана информация,
услуги или продукти, предназначени за пълнолетни”.
По т. 1-ва от дневния ред:
Обсъдена бе предварителната подготовка на Конкурса.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да проведе конкурса в хотел Арена ди Сердика.
2. Да се обърне отново към Иван Стамболов и Драгомир Симеонов за обсъждане
на възможностите за партньорство в разработването на сценарий и водене на
Официалната церемония по награждаването.
3. Да обсъди допълнително какъв да бъде формата на Дискусията, която се планира
да бъде проведена в рамките на Конкурса, в деня на Защитите на финалистите.
4. Всички членове на УС на БУА да се запознаят внимтелно с предложението на
НСС и да вземе решение за параметрите на партньорството.
5. Председателите на трите групи жури, заедно с Изпълнителния секретар Зорница
Симеонова да стартират работата си по формирането на жури за Конкурса.
По т. 2-ра от дневния ред:
Обсъдено бе предложението на Лукрат за партньорство в UX Sofia – конференция за
UX дизайн и ползваемост.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да приеме предложението за партньорство.
По т. 3-та от дневния ред:
Обсъдена бе поканата от МТИТС за становище по решението на Борда на ICANN от 18
март 2011 г. да одобри домейна от тип sTLD (sponsored Top Level Domain) ”.xxx”.
УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
1. Да обсъди темата с адвоката на БУА и да вземе решение за становище.
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УС определи датата за следващото заседание 27 април 2011 г. Поради изчерпване на
дневния ред, заседанието беше закрито.
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