
                     Защо мобилните къщи не са строителен обект? 

Съгласно общия смисъл на закона застрояването е  изграждане на сгради, постройки, 

мрежи и съоръжения в поземлени имоти. 

Тази процедура  е уредена в логична последователност  и изисква задължително 

спазване на етапноста. 

А тя в общи линии е следната: 

1. Изготвяне на инвестиционен проект.  

Инвестиционните проекти могат да се изработват в следните фази: 

1. идеен проект; 

2. технически проект; 

3. работен проект (работни чертежи и детайли). 

Въз основа на съгласуване и одобряване на  проекта се: 

2. Издава разрешение за строеж.  

Строежи са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, 

пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и 

реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и 

техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на 

предназначението.В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и 

рисковете при експлоатация строежите се категоризират.  

3. Начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на 

съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на 

заповедната книга. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните 

сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на 

строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, която не 

подлежи на премахване. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият 

ръководител , преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и 

уведомява писмено след  заверката от общината, специализираните контролни органи. 

 Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, 

консултантът, лицето, упражняващо технически надзор, техническият ръководител и 

доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията 

между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. 

След приключване на строителството имаме вече „обект”- недвижим 

имот 

„Обект" е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, 

местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по 

Закона за кадастъра и имотния регистър.    

Всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда получават идентификатор. 

Идентификаторът е уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва 

еднозначно за територията на страната. Идентификаторът включва задължително 

кода  на населеното място, на чиято територия е имотът.Основни кадастрални данни за 



сграда са: идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите 

координати на определящите го точки; застроена площ; брой етажи; предназначение; 

адрес; 

Повече от очевидно е  че мобилните къщи са преместваеми. Те са закупени като готово 

изделие с наименование Мобилни къщи”  и са докарани готови. По начина по който са 

пристигнали  могат да бъдат преместени на всяко друго масто без да се извършват 

никакви строителни работи, без участието на строителни работници и без използване 

на каквито и да е строителни материали.  От това  се вижда , че за мобилните къщи 

строителните закони е невъзможно да бъдат приложени , защото няма как да се 

приложат описаните по-горе процедури на строителния процес. 

Поради тези причини ако има някъде констатации за незаконно строителство са 

неправилни и не следва да се налагат каквито и да е санкции тъй като мобилните къщи 

не са обект на строителство и спрямо тяхното поставяне са неприложими строителните 

закони. 

Освен това между мобилна къща и каравана по отношение на тяхната функция и 

възможността за преместване няма никаква разлика. Разликата е само по отношение на 

Закона за движение по пътищата, но това  е обект на друга тема. 

Ако някой има проблеми нашите адвокати са на разположение. 

  Единствени текстове в закона 

Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 

27.07.2007 г.) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни 

обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, 

кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия 

градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, 

фонтани, часовници и други). 

 

(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба 

на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, 

одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява 

след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а 

в останалите случаи - с областния управител. 

 

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) 

 

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. 

- ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 

20.11.2009 г.) В недвижими имоти - културни ценности, разрешение за поставяне на 

обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема след съгласуване с Министерството на 

културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5. 

 

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В чужди поземлени имоти разрешение за 

поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от 

собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от 

преместваемия обект площ. 



 

(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) 

Условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към 

съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и 

министъра на физическото възпитание и спорта. 

 

Алинеи от 1 до 4 е видно ,че са за обществени дейности. Мобилната къща не е в техния 

обхват , освен ако не са кафенета или нещо друго за увеселение или обществено 

ползване. 

Единствения приложим текст е в ал.5  

 

 

 


