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ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 Всеки член на КСБ получава електронен достъп до основните стандарти в сектор 

„Строителство“, предоставени от Българския институт за стандартизация, 

използвайки уебсайта на КСБ. При интерес за закупуване от Ваша страна, като 

член на КСБ, ще получите 40 % отстъпка от редовната цена на пакета със 

стандарти. 

 Като редовен член на Камара на строителите в България получавате специална 

пластика (карта), с която ползвате намаления на продукти, свързани със 

строителството: строителни материали, техника под наем, автомобили, както и 

много други. Партньорската програма на КСБ ще бъде активна от месец октомври 

2019 г.  

 Участие в най-престижната и международно призната браншова организация; 

 Право да избирате и да бъдете избирани в ръководните органи на Камарата, 

определящи политиката на организацията; 

 Да участвате активно във вземането на решения и определянето на политиките на 

КСБ; 

 Камара на строителите в България Ви представлява и защитава Вашите интереси; 

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 чужбина 

 Участва в разработката и реализацията на регионални, национални и 

международни проекти и политики с активното участие на български строители 

– членове на камарата. 

 Предоставя навременна и актуална информация за нормативната уредба в сферата 

на строителната индустрия и всички ключови събития в сектора; 

 КСБ съдейства за разширяване на Вашия бизнес с възможност за участие в 

национални и международни изложения и бизнес форуми; 

 Популяризира дейността на своите членове и допринася за повишаване на 

обществения престиж на Строителя; 

 Подпомага обмена на добри практики, модерни изпълнителски методи и 

технологии; 

 Подпомага дейността на членовете си като следи за тенденциите в строителството 

в страната и в чужбина и за внедряването на нови технологии и материали; 

 Ставате част от европейската партньорска мрежа на строителните предприятия;  

 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. 

 


