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ПРОТОКОЛ 113/ 03 юли 2013
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел “Българска уеб асоциация”
Днес, 19.06.2013 г., в град София се проведе заседание на Управителния съвет на
Българска уеб асоциация. На заседанието присъстваха членовете на Управителния
съвет, а именно: Дора Василева, председател на УС на БУА, Татяна Трифонова,
Людмил Кърджилов, Илия Горанов, Владимир Петков, Методи Дреновски, Преслава
Колева – технически асистент на асоциацията и Виктория Лалова, координатор проекти
на асоциацията, редовно поканени и уведомени за дневния ред. По уважителни
причини от заседанието отсъства Николай Илиев.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Предложение на новият член на БУА „BeShared“ за безплатна
поддръжка на фен страницата на БУА, получено на 28 юни 2013 г. от
Борислав Айтов, управител на BeShared;
2. Конкурс 2013 – мнения и впечатления;
3. Обсъждане на реакцията на УС, спрямо събитията в обществото,
които касаят БУА;
4. Избор на дата за провеждане на редовно годишно Общо събрание
5. Предложение за провеждане на неформална среща с членовете на
БУА за представяне възможностите за финансиране по европроекти;
6. Други
По т. 1 от дневния ред:
Преслава Колева представи предложението на „BeShared“, член на БУА, да поддържа
безплатно фен страницата на БУА. Това, което БУА се стреми е фен страницата да:
 увеличи броя на феновете;
 аудиторията да има отношение към уеб бранша;
 публикуване на новини от уеб бранша;
Членовете на УС на БУА решиха да се поиска стратегия за поддръжката на страницата.
По т. 2 от дневния ред:
Обсъден беше конкурс „Български награди за уеб”. Всички споделиха своите
положителни впечатления от избора на зала и създадената атмосфера.
По т. 3 от дневния ред:
По предложение на Людмил Кърджилов, подкрепено от Татяна Трифонова и Владимир
Петков се обсъди идеята Българска уеб асоциация да излезе с Декларация, относно
обществено състояние в страната. Дора Василева предложи да се направи запитване
към членовете на БУА, кой би подписал декларацията с име и фамилия и фирмата,
която представлява, тъй като това е позиция, която всеки има право да вземе решение
дали би подкрепил или не.
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По т.4 от дневния ред:
Беше обсъдена дата за провеждане на следващо редовно годишно Общо събрание. Взе
се решение следваща дата да бъде 02.10.2013 г.
По т.5 от дневния ред:
Обсъди се идеята да се проведе среща с членовете на БУА, на която Виктория Лалова
да ги запознае с възможностите за финансиране и участие в програми и конкурси за
безвъзмездна финансова помощ.
На заседанието на УС бяха отбелязани следните въпроси, които да бъдат дискутирани:
 обща информация за подходящи програми на ЕК - процедури, срокове,
администрация;
 бюджет: приемливи разходи и разпределение по дейности;
 профил на бенефициента;
 възможности за партниране и съвместно участие;
Дата за провеждане на срещата 25 юли 2013 г.

УС ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
По т. 1.
Членовете на УС на БУА решиха Преслава Колева да изпрати мейл до BeShared, в
който да поиска допълнителна информация за стратегията, както и да посочи целите,
които има БУА, спрямо поддържането на фен страница.
По т.3
Взе се решение да се изпрати мейл със запитване до членовете на БУА, кой би
подкрепил Декларация, относно обществено състояние в страната. Тези, които са
съгласни да я подпишат ще го направят с име и фамилия и фирмата, която
представляват. Гласували ЗА: Дора Василева, Татяна Трифонова, Людмил Кърджилов,
Илия Горанов, Владимир Петков и Методи Дреновски.
По т.4
Членовете на УС на БУА гласуваха дата за провеждане на редовно годишно Общо
събрание. Взе се решение следваща дата да бъде 02.10.2013 г. Гласували ЗА: Дора
Василева, Татяна Трифонова, Людмил Кърджилов, Илия Горанов, Владимир Петков и
Методи Дреновски.
По т.5
Взе се решение срещата с членовете на БУА, на която Виктория Лалова да ги запознае
с възможностите за финансиране и участие в програми и конкурси за безвъзмездна
финансова помощ, да се състои на 25 юли 2013 година. Гласували ЗА: Дора Василева,
Татяна Трифонова, Людмил Кърджилов, Илия Горанов, Владимир Петков и Методи
Дреновски.
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Управителен съвет:

.......................................
/Дора Василева/

……………………………..
/Татяна Трифонова/

.......................................
/Людмил Кърджилов/

……………………………..
/Илия Горанов/

.......................................
/Владимир Петков/

.....................................
/Методи Дреновски/
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