Приложение № 4 – Образец на жалба пред ВАС, 3-членен състав срещу отказ на МП по
глава трета „а“ ЗСВ

ДО
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Адрес: гр. София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ № 18

ЧРЕЗ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска“ № 1

ЖАЛБА
от
……………………………………………………………………
(трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв - за българските граждани, номера на телефона,
факса или телекса или електронен адрес, ако има такъв/ трите
имена и адрес, личния номер - за чужденец, и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв/
фирмата на търговеца или

наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището, последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и ел. му адрес)

чрез:
……………………………………………………………………
(трите имена и адрес за кореспонденция на представителя, ако
има такъв, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв)

срещу:
……………………………………………………………………
(означение на обжалвания административен акт)

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,
Обжалвам в срок горепосочения индивидуален административен акт.
Оспорвам този акт като незаконосъобразен, постановен при съществени
нарушения на административнопроизводствени правила, противоречие с
материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона – отменителни
основания по чл. 146, т.т. 3, 4, 5 от АПК.
(изброяването е примерно; следва да се посочи указание в какво се състои
незаконосъобразността на акта в конкретния случай)
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Съображенията за това са следните:
1/ ……………………………………………………………………………………..;
2/ ………………………………………………………………………………………
УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Предвид гореизложеното, след като се уверите в основателността на
жалбата, Ви моля да постановите съдебно решение, с което да отмените
обжалвания индивидуален административен акт, като незаконосъобразен.
(посочва се в какво се състои искането)

Моля също така да ми присъдите направените съдебно-деловодни разноски в
производството.
Доказателствени искания:
І. Представям и моля да приемете по делото: ………………..……………………
(писмените доказателства, с които жалбоподателят разполага и на които се позовава)

IІ. Моля органът, издал оспорвания акт, да представи заверено копие на: 1)
цялата
преписка
и
материали
по
издаването
му;
2)
………………………………………………...
(доказателствата, които жалбоподателят иска да бъдат събрани)
В зависимост от представените от административния орган материали, ще
направя други доказателствени искания с оглед установяване незаконосъобразността
на оспорвания административен акт.
Приложение:
- Пълномощно (ако жалбата се подава от пълномощник) – оригинал/ зав. копие;
- Оспорвания индивидуален административен акт – заверено копие;
- Препис от жалбата с приложенията за административния орган – 1 (един) брой;
- Документ за платена държавна такса (ако такава се дължи – моля вижте инструкцията).

С уважение,

…………………………………
(подпис на лицето, което подава жалбата)

