
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и  доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в  сила от 1.03.2008
г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008
г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в  сила от 1.01.2010 г.(*) -  изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп.,  бр.  19  от  13.03.2009  г.,
изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. -  бр. 47 от
23.06.2009  г.;  бр.  82  от  16.10.2009  г.,  изм.  и  доп.,  бр.  13  от  16.02.2010  г.,  бр.  100  от  21.12.2010  г.,  в  сила  от
21.12.2010 г.; изм. с Решение № 15 на Конституционния съд на РБ от 21.12.2010 г. -  бр. 5 от 14.01.2011 г.; бр.
45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм. и
доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 53 от
27.06.2014 г.

Чл. 104. На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

1.  исковете  за  установяване  или  оспорване  на  произход,  за  прекратяване  на  осиновяване,  за  поставяне  под
запрещение или за отменянето му;

2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 1.03.2008 г.); 

3. исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.;

4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в  сила от 1.03.2008 г.) исковете по граждански  и  търговски  дела с цена на иска
над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет;

5.  исковете  за  установяване  на  недопустимост  или  нищожност  на  вписване,  както  и  за  несъществуване  на
вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;

6. исковете, които по други закони подлежат на разглеждане от окръжния съд.


