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Резюме
В научното изследване се проследява процесът по превръщане на потребителската
несъстоятелност в България от обществен в правен институт на основата на обективните
и закономерните процеси. Те са свързани с особеностите в историческото развитие на
корпоративната несъстоятелност, от една страна, и хармонизацията на отделните законодателства в Европа. Разгледани са доктринални становища, които оказват влияние върху
изграждането на правния регламент за потребителската несъстоятелност в България. Основните резултати от научното изследване са: историческа периодизация и основен извод, че правният модел се основава на утвърдената доктрина за добросъвестност на длъжника и за освобождаване от дълг при възвръщамеост на дълговете в полза на кредиторите.
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Abstract
This scienti c research traces the process of transformation of the consumer insolvency
in Bulgaria from a public into a legal institution based on the objective and naturally-determined
processes. On one side they are associated with the special aspects of the historical evolution of
the corporate insolvency, on the other hand is the harmonization of la of the European member
states. Consideration is also given to the doctrines that work on the development of the consumer
insolvency law in Bulgaria. The key outcomes of the scienti c research are: performance of a
historical division into periods and the basic premise that the legal method rests on the approved
doctrine for the debtor’s good faith and for cancellation of a debt in the presence of a return on
the debts in favor of the creditors.
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