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ЗАМИСЪЛЪТ НА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Тази презентация има за цел да провери, дали сте 
усвоили основните понятия, свързани с 
правосубектността, както и да Ви зададе някои 
допълнителни въпроси. 

Ако старателно прочетете копираните тук разпоредби 
от приложими НА, ще разберете значително по-добре 
абстрактната материя, с която трябва да боравите. 

След изясняването на общото понятие за правен 
субект, ще разгледаме правосубектността на 
физическите лица. В следващите упражнения, ще 
обърнем внимание последователно на 
правосубектността на ЮЛ, държавата, 
международните организации. 



ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА: 

 Ташев, Р. ОТП, с. 339 - 381. 

 Колев, Т. Теория на правото, с. 392 - 405. 

 Милкова, Д. ОТП, главата за правните субекти в 

различните издания на учебника. 

 Шопов, Ат. Видове правосубектност – статия в 

сб. „Научни четения в памет на В. Ганев и Н. 

Долапчиев“, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017 г. 



ПОНЯТИЕТО „ПРАВЕН СУБЕКТ“. 

 Дефиниция; 

 Съотношенията на понятията обект и субект на правото; 

 За да си титуляр на субективни права, трябва да си 

правен субект. Необходимо ли е това, за да има човек 

„човешки права“? Какво е съотношението между 

правосубектността на ФЛ и човешките права? 

 Основни правни субекти в българската правна система: 

 Физическите лица; 

 Юридическите лица; 

 Държавата; 

 Международните организации. 

 



ПРАВОСУБЕКТНОСТ 

 Правосубектността като качество на субекта; 

 Правосубектността като основно субективно право, 

необходимо за придобиването и реализирането на 

права и задължения ( спомнете си за 

„способността“ като форма на СП); 

 Елементи на правосубектността: 

 Правоспособност; 

 Дееспособност; 

 Деликтноспособност – говорили сме за статуса на 

деликтоспособност и затова дали трябва да я 

разглеждаме като базово право или базово задължение. 



ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

 Понятие; 

 Примери за специална правоспособност в 

българското законодателство: 

 Трудова правоспособност – за ФЛ, настъпва на 16 г. 

възраст; 

 Юридическа правоспособност; 

 Правоспособност на водачите на пътни превозни 

средства. 

 Възможността за сключване на брак – специална 

правоспособност, която някои автори разглеждат като 

специална брачна дееспособност. 

 Пример за специална дееспособност: процесуалната 

дееспособност. 

 



СВЪРЗАНИ ПОНЯТИЯ 

 Правна индивидуализация; 

 Правноиндивидуализиращи белези; 

 Правна идентификация; 

 Правна самоличност и правна идентичност; 

 Лични данни = всяка информация, отнасяща се 

до физическо лице, което е идентифицирано 

или може да бъде идентифицирано пряко или 

непряко чрез идентификационен номер или 

чрез един или повече специфични признаци. – 

чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД; 

 Правен статус и правен статут. 



ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – УРЕДБА В ЗЛС  
(ЗЛС Е ПРИЕТ ПРЕЗ 1949 Г., ПОРАДИ КОЕТО ПРЕДИ ЦИФРОВИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЯМА 

ДОБАВКАТА „ЧЛ.“ И АЛИНЕИТЕ НЕ СА НОМЕРИРАНИ) 

1. Всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения. 

  

2. С навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно способни чрез своите действия да 

придобиват права и да се задължават. 

  

3. Лицата, които не са навършили 14-годишна възраст, са малолетни. 

  

Вместо тях и от тяхно име правни действия извършват техните законни представители - родители или настойници. 

  

4. Лицата от 14 години до навършване на 18-годишна възраст са непълнолетни. 

  

Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители, но те могат сами да сключват 

обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат с това, което са придобили със 

своя труд. 

  

5. (Изм. - Изв., бр. 89 от 1953 г.) Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не 

могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. 

  

Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, 

се поставят под ограничено запрещение. 

  

За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а за правните действия на лицата по ал. 2 се 

прилага чл. 4, ал. 2. 



ИЗ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Чл. 1. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Гражданска регистрация е вписване на 

събитията раждане, брак и смърт в регистрите на актовете за гражданско състояние и вписване на лицата в 

регистъра на населението. 

(3) Гражданската регистрация включва съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в 

обществото и в семейството му в качеството на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно 

положение, родство, постоянен адрес и др. 

  

Чл. 2. (1) Гражданската регистрация на физическите лица в Република България се основава на данните в актовете 

за тяхното гражданско състояние и на данните в други актове, посочени в закон. 

(2) Актовете за гражданско състояние са официални писмени документи. В тях по законов ред длъжностните лица 

по гражданското състояние регистрират събитията раждане, брак и смърт. 

  

Чл. 8. (1) Основни данни за гражданската регистрация на лицата са техните: 

1. име; 

2. дата - ден, месец, година, и място на раждане; 

3. пол; 

4. гражданство; 

5. единен граждански номер. 



ИНТЕРЕСНИ РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАЦИЯТА НА ИМЕНАТА – ИЗ ЗГРЕГ. 
  

Чл. 12. (1) Собственото име на всяко лице се избира от родителите му и се съобщава писмено на длъжностното лице по гражданското 

състояние при съставяне на акта за раждане. 

(2) Ако двамата родители не са постигнали съгласие за името, длъжностното лице вписва в акта за раждане само едно от имената, 

предложени от родителите. 

(3) Ако родителите не посочат име, длъжностното лице определя името, което сметне за най-подходящо в случая. 

(4) Ако избраното име на детето е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или несъвместимо с националната 

чест на българския народ, длъжностното лице има право да откаже вписването му в акта за раждане, като приложи 

разпоредбите на ал. 2 и 3. 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -

ев и окончание съобразно пола на детето, освен когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те 

противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите  

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и 

окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат 

друго. 

Чл. 15. (1) Бащиното име на дете, на което е установена само майката, се образува от собственото име на майката или неговия корен, а за 

фамилно име се взема фамилното име на майката или името на нейния баща. 

(2) В случаите по ал. 1 със съгласието на бащата на майката неговото име може да се вземе за бащино име на детето. В този случай за 

фамилно име се взема фамилното име на майката. 

Чл. 19. (1) Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато 

то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.  

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., бр. 59 от 2007 г.) Лице, придобило или възстановило българското си гражданство, може да промени 

бащиното и фамилното си име с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола му, както и да побългари собственото си име по реда на 

глава петдесета "Установяване на факти" от Гражданския процесуален кодекс. Тези производства се освобождават от държавни такси. 

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2001 г.) (1) Българските граждани, на които принудително са променени имената, могат по свое желание да 

възстановят предишните си имена. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) Възстановяването на имената по ал. 1 се извършва с решение на длъжностното лице по гражданското 

състояние по писмено заявление на молителя след нотариална заверка на подписа му. Решението на длъжностното лице подлежи на 

обжалване от заинтересуваните лица и от прокурора по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

(3) По реда на ал. 2 могат да се възстановят или променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от 

тях са принудително променени. Заявлението в този случай се подава от двамата родители или настойниците. При разногласие между 

родителите или настойниците спорът се решава от районния съд. 

(4) По реда на ал. 2 могат да променят имената си и българските граждани, родени след като имената на техните родители или на един от 

тях са били принудително променени, а имената на техните непълнолетни деца могат да се променят по реда на ал. 3. 

  

 



ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 Понятие; 

 Правоспособност на ФЛ; 

 Ограничаване на правоспособността: 

 Наказанията (санкции по НК) лишаване от право да се заема определена държавна или 

обществена длъжност и лишаване от право да се упражнява определена професия или 

дейност; 

Чл. 49. (1) Наказанията лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7, когато се налагат самостоятелно 

или с друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, се постановяват за определен срок до три 

години в пределите, установени в особената част на този кодекс. 

(2) Когато лишаването от такова право се налага заедно с лишаване от свобода, неговият срок може да 

надминава срока на последното най-много с три години, освен ако в особената част на този кодекс е 

предвидено друго. 

(3) Срокът започва да тече от влизането на присъдата в сила, но осъденият не може да се ползува от 

правата, от които е лишен, преди да е изтърпял наказанието лишаване от свобода. 

(4) Срокът на лишаването от права се намалява с толкова време, с колкото е намален срокът на 

лишаването от свобода поради помилване, работа или приспадане на предварителното задържане. 

(5) Осъденият на доживотен затвор без замяна се лишава от указаните в присъдата права завинаги. 

 Като следствие от изпадането в несъстоятелност – например: чл. 57 от ТЗ -  Не може да 

бъде едноличен търговец лице, което: 1. е в производство за обявяване в несъстоятелност; 

2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен; 3. е осъдено за банкрут... 

 Отнемане на правоспособността на ФЛ: 

 Capitis deminutio; 

 Mort civile; 

  Чл. 6 от Всеобщата декларация за правата на човека: Bсеки човек, където и да се 

намира, има право на признаване на неговата правосубектност. 

 

 



НАЧАЛОТО НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 

 Платон: Душата влиза в тялото едновременно с 
раждането; 

 Аристотел: Одушевяването е продължителен процес, 
започващ на определен стадий на бременността; 

 Стоиците: Плодът е част от тялото на жената по време 
на бременността и одушевяването му става факт с 
поемането на първия му дъх; 

 Хипократ и питагорейците: Душата се създава в 
момента на зачатието; 

 Съвременен неврологически критерий: ако човешкият 
живот завършва с прекратяването на мозъчната дейност, 
то и започва с нейното начало – 24-27 седмици след 
зачатието. 

 Генетическа гледна точка: още в момента на зачатието 
възниква уникален генетически код, който бележи 
началото на нов живот. 



ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВОСУБЕКТНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЕМБРИОН 

Р. Ташев защитава тезата, че в българското законодателство 
съществуват нормативни аргументи за предоставянето на 
правосубектност на човешкия ембрион. Ето на кои разпоредби се 
основава това мнение. Трябва да обсъдим, доколко то е 
приемливо. 
 

Чл. 126. – в раздел «Убийство» на НК (1) Който със съгласието на бременна жена умъртви плода й 
извън акредитирано лечебно заведение или в нарушение на утвърдените медицински стандарти и 
правилата за добра медицинска практика, се наказва с лишаване от свобода до пет години. 

(2) Ако виновният няма висше медицинско образование или е умъртвил плода на две или повече жени, 
наказанието е лишаване от свобода до осем години. 

(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от 
две до осем години. 

(4) Бременната жена не носи наказателна отговорност по предходните алинеи, включително и за 
подбудителство и помагачество. 

(5) Ако умъртвяването на плода е извършено без съгласието на бременната, наказанието е лишаване 
от свобода от три до осем години. 

(6) Ако в последния случай е последвала смъртта на бременната, наказанието е лишаване от свобода 
от пет до дванадесет години. 

 

Чл. 2. ЗН (1) Не може да наследява нито по закон, нито по завещание: 

а) който не е заченат при откриване на наследството, и 

б) който е роден неспособен да живее. 

(2) До доказване на противното, този, който е роден жив, се смята за жизнеспособен. 

 

 



ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ФЛ 

 Понятие; 

 Назначаване на представител на изчезнало 

лице => Обявяване на безвестно отсъствие => 

Обявяване на смърт. 

 Поставяне под запрещение: 

 Пълно запрещение; 

 Ограничено запрещение; 



ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ – ЗЛС + ГЛ. XXVIII. ОТ 

ГПК – ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ 

Чл. 5. от ЗЛС Непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се 

грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни. 

Пълнолетните с такива страдания, чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно 

запрещение, се поставят под ограничено запрещение. 

За правните действия на лицата по ал. 1 се прилага чл. 3, ал. 2, а за правните действия на лицата по ал. 2 се 

прилага чл. 4, ал. 2. 

 Чл. 336. ГПК (1) Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение може да бъде поискано с искова 

молба от съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това. 

 (2) В производствата по ал. 1 участието на прокурора е задължително. 

Чл. 337. (1) Лицето, чието запрещение се иска, трябва да бъде разпитано лично и ако се налага, се довежда 

принудително. Когато лицето е в лечебно заведение и здравословното му състояние не позволява да бъде 

доведено лично в съдебно заседание, съдът е длъжен да придобие непосредствено впечатление за неговото 

състояние. 

(2) Ако след разпита съдът прецени за необходимо, назначава на лицето по ал. 1 временен попечител, който да 

се грижи за неговите лични и имуществени интереси. 

Чл. 338. (1) Съдът се произнася по молбата след разпита на лицето, чието запрещение се иска, и на неговите 

близки. Ако това се окаже недостатъчно, съдът пристъпва към събиране на други доказателства и изслушване на 

вещи лица. 

(2) Ако лицето е в лечебно заведение, съдът изисква сведения за неговото състояние. 

(3) След като влезе в сила решението, с което лицето се поставя под запрещение, съдът съобщава за това на 

органа по настойничество и по попечителство, за да се учреди настойничество или попечителство. 

Чл. 339. По иск за поставяне под запрещение не се постановяват неприсъствено решение и решение при 

признание на иска. 

Чл. 340. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и за отмяна на запрещението. 

(2) Отмяната на запрещението може да бъде поискана и от органа по настойничество и по попечителство или от 

настойника. 

  

 



ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТ НА ФЛ 

 Нужда от разграничаване според видовете 

правонарушения и видовете юридическа 

отговорност: 

 Гражданска деликтоспособност; 

 Административнонаказателна деликтоспособност; 

 Дисциплинарна деликтоспособност; 

 Наказателна деликтоспособност. 

 

 Връзка Деликтоспособност  Правонарушение 

 Юридическа отговорност. 



НАКАЗАТЕЛНА ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТ 

Чл. 31. НК (1) Наказателноотговорно е пълнолетното лице - навършило 18-годишна възраст, 

което в състояние на вменяемост извърши престъпление. 

(2) Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години - е 

наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да 

ръководи постъпките си. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 1996 г.) Непълнолетните, на които деянието не може да се вмени във 

вина, се настаняват по решение на съда във възпитателно училище-интернат или в друго 

подходящо заведение, ако това се налага от обстоятелствата на случая. 

(4) По отношение на наказателната отговорност на непълнолетните се прилагат особените 

правила, предвидени в този кодекс. 

Чл. 32. (1) Не е наказателноотговорно малолетното лице - ненавършило 14-годишна възраст. 

(2) По отношение на малолетните лица, извършили общественоопасни деяния, могат да бъдат 

приложени съответни възпитателни мерки. 

Чл. 33. (1) Не е наказателноотговорно лицето, което действува в състояние на невменяемост - 

когато поради умствена недоразвитост или продължително или краткотрайно разстройство на 

съзнанието не е могло да разбира свойството или значението на извършеното или да ръководи 

постъпките си. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Не се налага наказание на лице, което е извършило 

престъпление, когато до произнасяне на присъдата изпадне в разстройство на съзнанието, 

вследствие на което не може да разбира свойството или значението на своите постъпки или да 

ги ръководи. Такова лице подлежи на наказание, ако оздравее. 

Чл. 34. По отношение на лицата, указани в предходния член, в предвидените в този кодекс 

случаи могат да бъдат приложени съответни принудителни медицински мерки. 

 



АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 

ДЕЛИКТОСПОСОБНОСТ 

Чл. 26. ЗАНН (1) Административнонаказателно отговорни 
са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са 
извършили административни нарушения в състояние на 
вменяемост. 

(2) Административнонаказателно отговорни са и 
непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са 
навършили 18 години, когато са могли да разбират 
свойството и значението на извършеното нарушение и да 
ръководят постъпките си. 

(3) За административни нарушения, извършени от 
малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и 
поставени под пълно запрещение, отговарят съответно 
родителите, попечителите или настойниците, които 
съзнателно са допуснали извършването им. 



АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

Чл. 34. (1) Актовете за гражданско състояние на лицата са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за 

смърт. 

(2) Актовете за гражданско състояние, съставени по установен в този закон ред, имат доказателствена сила за отразените в 

тях данни до доказване на тяхната неистинност. 

  

Чл. 35. (1) Актовете за гражданско състояние се съставят от длъжностното лице по гражданското състояние в общината или 

кметството, на чиято територия са станали събитията.  

(2) Актовете за гражданско състояние за събития, за които няма данни на територията на коя община са станали, се съставят 

в общината или кметството, на чиято територия е установено събитието. 

(3) Кметът на общината е длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината. Той може да възлага 

тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата и кметските наместници в населените места, в които се 

поддържат регистри на актове за гражданско състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация. 

  

Чл. 36. (1) Актовете за раждане и смърт се съставят въз основа на писмени съобщения, представени пред съответното 

длъжностно лице по гражданското състояние.  

(3) Длъжностното лице не може да съставя актове за гражданско състояние, по които е страна или свидетел. В такива случаи 

актовете за гражданско състояние се съставят от друго длъжностно лице. 

 

Чл. 38 (4) При унищожени регистри на актове за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и 

установяване на вписани неверни данни заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред. 

(5) При унищожен или изгубен регистър на актове за гражданско състояние, без да има възможност да бъде възстановен, 

кметът на общината може да поиска от районния съд да установи унищожаването или изгубването и да разпореди 

съставянето на съответния регистър. 

 

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) (1) За всеки съставен акт за гражданско състояние се създава 

електронен еквивалент - електронен акт за гражданско състояние на национално ниво. 

(2) Електронният акт за гражданско състояние се създава от общинската администрация, където е съставен актът за 

гражданско състояние в писмен вид. 



ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 Принцип на равенството в КРБ 

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. 

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на 

правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, 

пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично 

и обществено положение или имуществено състояние. 

 Понятието „Дискриминация“ в ЗЗДискр.: 

Чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, 

сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други 

признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е 

страна. 

(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на 

признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице 

при сравними сходни обстоятелства. 

(3) Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, 

или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко 

благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от 

привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или 

практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са 

подходящи и необходими. 

 



 

 

ЧЛ. 7. ОТ ЗЗДИСКР. (1) НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ДИСКРИМИНАЦИЯ 

(НЯКОЛКО ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ХИПОТЕЗИ): 

 
1. различното третиране на лица на основата на тяхното гражданство или на лица без 

гражданство, когато това е предвидено в закон или в международен договор, по който Република 

България е страна; 

2. различното третиране на лица на основата на характеристика, отнасяща се до признак по чл. 4, 

ал. 1, когато тази характеристика поради естеството на определено занятие или дейност, или 

условията, при които то се осъществява, е съществено и определящо професионално 

изискване, целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането й; 

3. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол по отношение на занятие, 

осъществявано в религиозни институции или организации, когато поради естеството на 

занятието или условията, при които то се осъществява, религията, вярата или полът е 

съществено и определящо професионално изискване с оглед характера на институцията или 

организацията, когато целта е законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигането 

й; 

4. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол при религиозно 

образование или обучение, включително при обучение или образование с цел упражняване на 

занятие по т. 3; 

5. определянето на изисквания за минимална възраст, професионален опит или стаж при 

наемане на работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с 

работата, при условие че това е обективно оправдано за постигане на законна цел и средствата 

за постигането й не надвишават необходимото; 

6. определянето на максимална възраст за наемане на работа, което е свързано с 

необходимостта от обучение за заемане на съответната длъжност или с необходимостта от 

разумен срок за заемане на длъжността преди пенсиониране, при условие че това е обективно 

оправдано за постигане на законна цел и средствата за постигането й не надвишават 

необходимото; 

 


