СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНСТВО В КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1. Участие в най-престижната и международно призната браншова организация;
2. Право да избирате и да бъдете избирани в ръководните органи на Камарата,
определящи политиката на организацията;
3. Да участвате активно във вземането на решения и определянето на политиките на
КСБ;
4. Камара на строителите в България Ви представлява и защитава Вашите интереси
пред органите на централна и местна власт;
5. Камара на строителите в България активно работи за:
 подобряване на бизнес средата;
 намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния
процес;
 лоялна конкуренция, професионална етика, недопускане на монополизъм
и неравнопоставеност между своите членове;
 Представлява своите членове и защитава професионалните им интереси в
страната и в чужбина;
 Участва в разработката и реализацията на регионални, национални и
международни проекти и политики, с активното участие на български
строители - членове на камарата;
6. Предоставя навременна и актуална информация за нормативната уредба в сферата
на строителната индустрия и всички ключови събития в сектора;
7. Провеждане на безплатно обучение на един представител на Вашето предприятие
за координатор и длъжностно лице по безопасност и здраве и контрол върху
качеството на влаганите в строителството материали;
8. КСБ съдейства за разширяване на Вашия бизнес с възможност за участие в
национални и международни изложения и бизнес форуми;
9. Популяризира дейността на своите членове и допринася за повишаване на
обществения престиж на Строителя;
10. Подпомага обмена на добри практики, модерни изпълнителски методи и
технологии;
11. Подпомага дейността на членовете си като следи за тенденциите в строителството
в страната и в чужбина и за внедряването на нови технологии и материали;
12. Ставате част от европейската партньорска мрежа на строителните предприятия;
13. Поддържа връзки със сродни съюзи, асоциации и строителни камари в чужбина и
сродни организации в страната и организира срещи на членовете си с
представители на деловите среди в чужбина;

