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УСЛОВИЯ  
за ползване на форума на КСБ 

 

1. Цел на форума. 

Обмен на информация между строители, вписани в ЦПРС относно търсене/предлагане на 

работна ръка, строителни материали, механизация, оборудване, производствени мощности, 

търсене на подизпълнители, както и др.теми. 

2. Вход и достъп до форума. 

Входът се осъществява с потребителското име и парола за достъп до информационните 

ресурси на уебсайта на КСБ. Достъп до форума имат всички фирми, вписани в ЦПРС. 

3. Акаунт за достъп до уебсайта на КСБ 

За заявяване на акаунт за уебсайта на КСБ е необходимо да се подаде заявка от представител 

на дадената фирма до съответното областно представителство чрез бутона за регистрация на 

страницата на форума. Заявката трябва да включва име на фирмата, представляващ, актуален 

имейл и телефон. Преди подаване на заявката моля да се запознаете с нашето Уведомление за 

поверителност. 

4. Администриране на форума. 

Администрирането и модерирането на форума се осъществява от лице/а/, определени със 

заповед на изпълнителния директор на КСБ. Модераторът на форума е с права да заличава 

нецензурни съобщения, както и теми, несвързани с проблематиката на форума. 

5. Публикуване на информация от участниците във форума 

• Този форум е предназначен за обмен на информация между строители, които са 

вписани в ЦПРС; 

• Всеки подател на обява, съобщение или коментар в дадена тема носи лична 

отговорност относно въведеното съдържание, като това не ангажира по никакъв 

начин Камарата на строителите в България относно достоверността на публикуваната 

информация; 

• Всички контакти се осъществяват посредством посочените в обявата данни за 

контакт; 

• Всяка предоставена информация във форума относно имена на фирми и служители, 

адреси, имейли, телефонни номера, както и всякакви данни, които биха могли да се 

третират като лични данни, е доброволна и с въвеждането ѝ подателят се съгласява тя 

да бъде публична; 

• Забранява се публикуване на коментари, уронващи престижа и доброто име, както на 

строители, вписани в ЦПРС, така и на физически лица; забраняват се коментари, 

съдържащи враждебна реч и подстрекаващи към насилие; забранява се 

публикуването на коментари на политическа или религиозна основа. 

6. Съгласие на участниците с условията за ползване на форума 

При публикуване на лични данни на физически лица задължително публикуващият трябва да 

е взел тяхното съгласие предварително. 

При публикуване на каквато и да било информация във форума се счита, че съответният 

участник се съгласява изцяло с горепосочените условия.  
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