
ДО  
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

  
Гражданска колегия 

 
ИСКОВА МОЛБА 

 
от Ангел Методиев Асенов, 
ЕГН - 8105256544 
 
чрез адв. Даниела Михайлова, 
САК и адв. Маргарита Илиева, 
САК,  
съд. адрес:  
ул. “Върбица” № 7, 
1504 София  
 
 
Против:  
“Детелина-99 ООД”, 
рег. по ф.д. № 2760/99, 
представлявано от  
Кирил Маринов Вътев,  
Тодор Маринов Вътев и 
Светломир Илиев Йорданов 
 
адрес: район “Оборище”, бул. 
Мадрид № 30, София  

 
основание: чл. 71, ал. 1  
от Закона за защита срещу 
дискриминацията 

 
       цена на иска: 600 лв. 
 

 
Уважаема Г-жо/Г-н Съдия, 

 
Български гражданин от ромски произход съм. Живея в софийския кв. 

“Факултета”. На 13.01.2004 г. прочетох публикувана във в. “Труд” обява за 
набиране на персонал от търговска верига магазини за хранителни стоки. 

Обадих се на посочения телефон, 832 90 04/962 73 64, и разговарях с 
Даниела Владимирова – служителка. Тя ми обясни, че търсят персонал, на 
възраст до 30 години. Отговорих и, че отговарям на това изискване и попитах имат 
ли други изисквания, необходимо ли е да ми занеса документи за завършена 
образователна степен, автобиография, препоръки от предишен работодател. Тя 
ме отговори, че всичко това не е необходимо и само трябва да се явя на интервю в 
съответния магазин, същия ден в четири часа следобяд. Тогава и обясних, че съм 
от ромски произход, като я попитах дали ромският произход би бил проблем и тя 
категорично ми отговори – “да” – като обясни, че фирмата няма нито един 
работник от ромски произход. Каза ми, че в такъв случай няма смисъл изобщо да 
си губя времето и да се явявам на интервю, тъй като няма да ме приемат. 



На 11.02.2004 г. отново се обадих и попитах защо не бях допуснат до 
интервю. Поисках да разговарям с някой от началниците на фирмата. Същата 
служителка, Владимирова, ми отговори, че никой от ръководителите не е там в 
момента. Потвърди отново, че във фирмата не приемат работници от ромски 
произход и нямат нито един работник от ромски произход. Тя обяви, че това е 
политика на фирмата.  

Бях третиран от фирма “Детелина” по-неблагоприятно поради това, че съм 
ром. Обявиха ми, че не допускат роми като работници, и за разлика от други 
кандидати за работа – нероми, не ме допуснаха до наемане. Бях пряко 
дискриминиран на основата на етническата си принадлежност по смисъла на чл. 4, 
ал. 2. от Закона за защита срещу дискриминацията. 

 
Дискриминацията на етническа основа противоречи на чл. 4 от Закона за 

защита срещу дискриминацията.   
 
Съгласно чл. 9 от Закона за защита срещу дискриминацията след като 

страната, която твърди, че е жертва на дискриминация, установи факти, от които 
може да се направи извод, че е налице дискриминация, тежестта на доказване се 
прехвърля върху ответника, който трябва да обори това предположение, като 
обясни различието в третирането с недискриминационни фактори и така докаже, 
че дискриминация не е налице. В случай че ответникът не съумее обори 
предположението, създадено от установените от ищеца факти, дискриминацията 
се счита за доказана.  

 
Изрично заявеното от ответника изискване кандидатите за работа да не са 

роми дава основание да се направи извод по смисъла на чл. 9 от Закона за защита 
срещу дискриминацията, че отказът да бъда нает аз, кандидат от ромски произход, 
е основан именно на етническата ми принадлежност, т.е. че е налице 
дискриминация. В случай че ответникът не съумее да обори това предположение, 
съдът следва да счита дискриминацията за доказана по делото.  
  

Моля да ни призовете на съд и, след като установите истинността на 
гореизложеното, да установите че отказът на ответника да ме наеме на работа 
съставлява нарушение на Закона за защита срещу дискриминация. Моля да 
осъдите ответника да ми заплати обезщетение за нанесените ми вследствие 
дискриминацията неимуществени вреди в размер на 600 лв.   
 

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.  
 
Моля да допуснете двама свидетели при довеждане за установяване на 

фактите, изложени в настоящата искова молба. 
 
Приложения:         1. Удостоверение за актуално състояние на ответника. 

2. Препис от исковата молба и приложенията за ответника. 
   3. Адвокатски пълномощни.  
 
 
 
 София       Подпис: 
 

 януари 2004 г.     адв. Маргарита Илиева 
 
       адв. Д. Михайлова 



 
 
 
 

 

 


