Приложение № 5 – Образец на касационна жалба пред ВАС, 5-членен с-в срещу съдебно
решение на ВАС, 3-членен с-в

ДО
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 5-членен с-в

ЧРЕЗ
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 3-членен с-в
Адрес: гр. София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ № 18
По ахд № ……………../ ………….. г.
(номера на делото, по което е постановено обжалваното
съдебно решение)

КАСАЦИОННА ЖАЛБА
от
……………………………………………………………………
(името и точния адрес на жалбоподателя, а ако е физическо лице и неговия единен граждански номер)

чрез:
……………………………………………………………………
(името и точния адрес на законния представител или пълномощник,
ако има такива)

срещу:
……………………………………………………………………
(означение на обжалваното съдебно решение)

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,
Обжалвам в срок горепосоченото съдебно решение.
Оспорвам първоинстанционното съдебно решение като нищожно или
недопустимо, или неправилно ,поради нарушение на материалния закон, съществено
нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост - касационни
основания по чл. 209, т.т. 1-3 от АПК.
(изброяването е примерно; точно и мотивирано следва да се посочат конкретните
пороци на решението, които съставляват касационни основания)
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Мотивите 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:
Представям и моля да приемете по делото: ………………..……………………
(писмените доказателства, с които жалбоподателят разполага и на които се позовава)

Приложение:
1) удостоверение за съществуването и представителството на организацията жалбоподател, освен ако е представено пред първата инстанция;
2) пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
3) документ за платена държавна такса (ако такава се дължи – моля вижте
инструкцията)

4) препис от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията – 1 (един) бр. за
насрещната страна.

С уважение,

…………………………………
(подпис на лицето, което подава жалбата)
Приподписал касационната жалба:

………………………………………………………..
(приподписва се от адвокат или юрисконсулт,
освен когато жалбоподателят или неговият
представител
имат
юридическа
правоспособност, което се удостоверява)

