
Този  правилник е приет с решение по т. 12 от заседание на УС на КСБ от 08.11.2018 г. в 

град Ямбол. 

 

ПРАВИЛНИК 

за устройството, целите и дейността на секциите към КСБ 

 

 

Чл. 1. С този правилник се определят устройството, целите и дейността на създадените с 

решение на УС секции към КСБ. 

 

Чл. 2. Сформиране на секции – принципи: 

(1) Секция може да бъда сформирана, след решение на УС, с което се определят нейния 

статут, функции и председател. УС избира председателя по предложение на лицата, 

заявили желание за учредяване на секцията. 

(2) Секциите се сформират по професионални интереси.  

(3) Редовните членове  могат да участват в една или повече от учредените секции към 

КСБ: 

1. Високо строителство; 

2. Транспортна инфраструктура; 

3. Енергийна инфраструктура; 

4. Хидротехническо строителство и ВиК мрежи и съоръжения; 

5. Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор; 

6. Метални конструкции. 

(4) Асоциираните членовете съгласно чл. 9 от Устава на КСБ могат да участват в 

заседанията на секции само със съвещателен глас и при спазване на Устава, 

решенията на ръководните органи на КСБ и този правилник. 

(5) Нова секция може да се учреди при писмено заявено желание на поне десет 

строители, редовни членове на КСБ. Лицата, които желаят да учредят нова секция, 

подават писмено заявление с приложено мотивационно писмо до Председателя на 

УС на КСБ. УС се произнася по заявлението на първото си заседание. 

 

Чл. 3. Устройство: 

1. Секцията е  общност от членове на КСБ, които са вписани   в съответна група на 

ЦПРС  или упражняват дейност в  сферите на проектирането, строителния надзор 

или на металните конструкции. За последните две е необходимо писмено 

заявление до  председателя на секцията, че упражняват съответната дейност. 

2. Дейността на секцията  се подчинява на  Устава, решенията на Общото събрание 

и Управителния съвет на КСБ.  

3. Секцията се създава или прекратява при наличие на съответно  решение на УС.  

4. Ръководството на секцията се състои от Председател и зам.- председател/и. 

Поименният състав на ръководството на секциите и адреса за кореспонденция се 

публикуват на сайта на КСБ. 

5. Работата на секцията се организира и координира от организационен секретар – 

щатен служител на КСБ.  

6. Председател на секция се избира от Управителния съвет на КСБ по предложение 

на членовете на секцията, взето с обикновено мнозинство.  

7. Зам.-председателите се избират на редовно заседание на секцията, по 

предложение на председателя на секцията, с обикновено мнозинство от 

присъстващите на заседанието на секцията. 

8. Ръководството на секцията изготвя годишен план за дейността си, който се 

утвърждава от УС на КСБ. 

 

Чл. 4.  (1) Основните цели на секциите са: 

1. Информираност и предприемане на съвместни дейности за постигане на по-висока 

конкурентоспособност на членовете на КСБ; 
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2. Идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи дейности в 

сектор строителство;  

3. Внедряване в строителството на нови постижения, ефективни изделия, суровини, 

материали и технологии; 

4. Подобряване управлението на  дейностите в сектор строителство, повишаване на 

отговорността им  за постигане на съществените изисквания към строежите и на 

качеството на изпълнение на строежите;  

5. Подпомага и поощрява предприемаческата инициатива на своите членове, както и 

съдейства за подобряване на стопанската им дейност у нас и в чужбина; 

6. Защитава правата и законните интереси на членовете  си;  

7. Съдейства за издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, 

професионалната култура и подобряване на обществения статус на своите членове; 

8. Защита интересите на потребителите на предоставяните от членовете й  услуги. 

 

Чл. 5.  (1) Дейности: 
1. Изготвяне на годишен План за работа на секцията; 

2. Изготвяне на План-сметка за финансова обезпеченост за изпълнение на  дейностите 

за всяка година /към бюджета на КСБ за следващата година/; 

3. Изготвяне на Отчет за дейността за изминалия период; 

4. Организиране и участие в национални и международни изложби, конференции, 

кръгли маси, семинари, панаири, бизнес форуми и др.; 

5. Предлага свои представители за участие в комисии на агенции, съвети, институции 

по проблемите на бранша; 

6. Подпомага УС със становища при изготвянето на нормативни актове, програми и 

проекти; 

7. Подпомага УС при разработването на:  

а)  Браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд;  

б) Ръководства за изпълнение на строителни и монтажни работи и за добрите 

строителни практики;  

8. Изпълнява поставени от УС на КСБ задачи. 

 

Чл. 6.  (1) Ред и начин за свикване на заседания: 

1. Редовните  заседания на секциите се  провеждат най-малко на 3 месеца и се 

насрочват от председателите им.  

2. Председателят на секцията може да свиква извънредни заседания по негова 

преценка.  

3. Поканата и дневния ред се публикуват в сайта на КСБ (в раздел „За нас“ , 

подраздел „Секции“) и се изпращат до ОП за разпространение.  

4. На заседанията може да се канят и да присъстват водещи компании в бранша за 

представяне на техния опит пред членове на Камарата и/или изготвяне на 

съответните нормали за подобряване  качеството на работа. Предложенията за 

покани предварително, с докладна записка се съгласуват с Изпълнителния 

директор/Председателя на КСБ. 

5. Решенията, взети на заседанията, се оформят в протокол. Решенията се докладват 

на ИБ на КСБ за утвърждаване. 

 

 

Чл. 7.  Финансиране: 

1. Финансирането на дейността на секцията се извършва от бюджета на КСБ с решение 

на УС по предложена от председателя на секцията план-сметка. 

 

 


