ВХ. № .........../ .....................

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1784, ул. "Михаил Тенев" 6
гр. София

ПЛАТЕН ВСТЪПИТЕЛЕН
ЧЛЕНСКИ ВНОС
ПЛАТЕН ГОДИШЕН
ЧЛЕНСКИ ВНОС

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .........………………………………………...……..…….........……………………………
/пълно наименование и правно-организационна форма/

адрес по седалище: ..………………………………..…..........………………………………………
адрес за кореспонденция: п. код ……...… гр. (с.) ..........…………………………………......
ул. …….......................................................................... № ..................
Моб. телефон :..……....…………….……….
Телефон: …………/…....………................. факс:……………....……….…………..
Е-mail: .....................................................................
Уеб сайт: ...........................................
ЕИК по БУЛСТАТ: .....................................................................
Представляван от: …………………….........……………………………………………………...
/трите имена на лицето, представляващо строителя/

Вписани сме в Централния професионален регистър на строителя

□
□

ДА
НЕ

Препоръка от двама члена на КСБ:
1. ...........................................................
2. ............................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Моля, представлявания от мен строител да бъде приет за редовен член на Камарата на
строителите в България.
Приемам Устава на Камарата на строителите в България и ще спазвам Кодекса за
професионална етика на строителя.
Дата………………….
………………….

С уважение:…………….……………………
/ръководител, подпис, печат/

Забележки:
Заявлението се подава в Областното представителство на КСБ.
Приемането на редовни членове се извършва от УС на Камарата по предложение на
Областния съвет на съответното Областно представителство.
Датата на възникване на членственото правоотношение се определя от датата на
решението на УС на КАМАРАТА.
При отказ на Областното представителство да предложи на УС кандидат за член на
Камарата, последният има право да обжалва отказа пред УС на Камарата на
строителите в България.
Приложения към ЗАЯВЛЕНИЕТО САМО ЗА НЕВПИСАНИ
в Централния професионален регистър на Строителя:
1. Представяне на дейността на фирмата.
ВСТЪПИТЕЛЕН И ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В
КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
/съгласно решение на Общото събрание от 06.11.2014 г./

1. Встъпителен членски внос - 250 лв.
2. Годишен членски внос – 250 лв.

Експерт на Областното представителство на КСБ дава входящ №, нанася платения
членски внос, сканира заявлението и го изпраща по е-mail до звено "Организационна
политика" заедно със становището на Областния съвет на съответното Областно
представителство за всички фирми, желаещи членство в КСБ за съответния УС на
КСБ.

