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КАКВО Е БЛОКЧЕЙН 

Започваме с най-съществената част и това е 
блокчейн технологията. Най-базисното обяснение 
би било, че блокчейн е база данни, която се 
съхранява на множество компютри. Всяко 
устройство има една и съща информация и ако се 
извършат промени в нея, се прави ново копие, 
което автоматично отива при всички други 
компютри, тоест имаме ъпдейт (обновяване) на 
блокчейна. Друг важен термин е нод (node) – с 
него се обозначава всеки компютър, който участва 
в дадена блокчейн мрежа. 
 
БЛОКЧЕЙН ИСТОРИЯ 
 
Началото на блокчейн технологията е 

поставено през 1991 г. от Стюард Хейбър и Скот 
Стърнета. А появата на първата 
децентрализирана блокчейн технология се 
свързва с възникването на първата криптовалута 
Биткойн през 2009 г. Важно е да уточним, че 
блокчейн и криптовалутите не са едно и също 
нещо. Блокчейн технологията е част от 
структурата на една криптовалута. Друг главен 
елемент са икономически успешни консенсус 
механизми, чиито разновидности ще разгледаме в 
следваща част от доклада. 
 
Има два основни вида блокчейн технологии – 

централизирани и децентрализирани. През 1991 г. 
се заражда идеята за централизиран блокчейн. 
Първоначалната концепция е имала за цел да 
защити съхраняваната информация. В случая, ако 
фирма "А" има много ценни данни и ги складира 
на един-единствен компютър, ако нещо се случи с 

него, то информацията се губи. Оттук именно 
произлиза замисълът на блокчейн - 
информацията да бъде дистрибутирана. Това 
може да бъде постигнато, като се направи копие и 
то се складира от множество компютри (нодове). 
При тези първи блокчейни обаче контролът над 
нодовете е принадлежал изцяло на една-
единствена институция. Още през 90-те години се 
заражда и идеята за изграждане на 
децентрализиран блокчейн, който да не се 
контролира от никого, и по този начин 
информацията да бъде по-добре защитена, тъй 
като няма как един човек или група от хора да 
променят и манипулират системата. 
 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН 
БЛОКЧЕЙН 
 
След като установихме какво е блокчейн и 

какви са двата основни вида, нека да разгледаме 
същинската иновация - децентрализираната 
блокчейн технология. Първоначалната идея за 
създаването й е била проста. Дадена информация 
се складира в множество нодове (компютри) и за 
да се разбере каква е истината, се е организирало 
гласуване. В случай на достигане на консенсус, 
изразяващ се обикновено в 51% съгласие, това се е 
считало за истината. Проблемът на този модел и 
идеята, стояща зад него, са били т. нар. sybil 
attacks. Това са хакерски атаки под формата на 
спам, в които един човек или група от хора си 
правят множество нодове, като тяхната бройка 
надхвърля първоначалната, което им дава 
възможност да спечелят гласуването. Затова е от 
ключово значение да се прави разлика между 
консенсус механизъм и икономически успешен 
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консенсус механизъм. Простият консенсус 
механизъм реално означава свободно гласуване, 
без каквито и да било икономически последствия 
за тези, които лъжат и се опитват да измамят, 
докато икономически успешните консенсус 
механизми служат за премахване на възможността 
от спам атаки и правят така, че когато някой 
гласува и излъже или бива злонамерен играч, 
получава наказание. Най-известните примери за 
такива икономически успешни консенсус 
механизми са “Proof of Work” и “Proof of Stake”. 
Осъществяването на такава атака срещу 
блокчейна се нарича „51% атака“, с което се 
визира, че се прави опит да се манипулира 
консенсус механизма, а както установихме 
именно чрез него се решава статутът на 
блокчейна. 
 
В края на 90-те години блокчейн адопцията е 

била изключително слаба, но спам атаките (“sybil 
attacks”) върху имейлите са били огромен 
проблем. По това време изпращането на имейли е 
било изключително леснодостъпно и е нямало 
фактически никакви последствия от постоянни 
имейл спамове. През 1997 г. Адам Бак създава 
“Proof of Work” концепцията, но това все още не е 
бил консенсус механизмът, който познаваме днес, 
и чрез който е изграден Биткойн. Идеята на Бак е 
била следната. Преди да бъде изпратен имейл от 
даден компютър, първо да е необходимо да мине 
известно време, и освен това, компютърът е 
трябвало да изразходва допълнително енергия, т. 
е. трябвало е да се „потруди“. По този начин да се 
възпрат и имейл спам атаките, тъй като вече за 
изпращането на 1000 имейла е нужно да се 
изразходват определено време и ресурси. За 
жалост, моделът не вижда сериозна 

имплементация. През 1999 г. Маркъс Якубсон 
надгражда идеята на Адам Бак, правейки 
проучване как може този модел да се използва 
при изграждането на по-сигурна кибермрежа и 
при засичането на злонамерени действия от 
страна на хакери. Именно от тази концепция бива 
вдъхновен анонимният създател на Биткойн с  
потребителско име Сатоши Накамото, като я 
прилага в създаването на първата криптовалута в 
света през 2009 г., но, разбира се, я моделира така, 
че да се напасне на неговата идея. 
 
РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 
КРИПТОВАЛУТА И КРИПТО 
ТОКЕН 
 
Тук е моментът да обясним каква е разликата 

между криптовалута и крипто токен. Зад 
криптовалутата стои оригинален блокчейн, 
докато крипто токените са изградени върху чужд 
блокчейн. Има два основни вида крипто 
блокчейни “Store of Value” и “Smart Contract”. 
Само върху “Smart Contract” блокчейни могат да 
се изграждат различни токени или апликации. 
Тоест всеки един крипто токен е изграден върху 
някоя такава мрежа. Тъй като Етериум е 
доминанта, огромен дял от всичко изградено е 
върху него, сред което са и крипто токените. Няма 
да наблягаме в детайли на различните 
подкатегории на тези токен стандарти, но е важно 
да ги упоменем. Има четири основни вида токен 
стандарти, чрез които се изграждат всички видове 
токени – ERC-20, ERC-721, ERC-998 и ERC-1155. 

 
10 ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА ПАРИТЕ 
 
След като знаем основните технологични 

механизми, задвижващи крипто проектите, и 
основните икономически механизми, определящи 
цената и стойността им, нека съпоставим 
основната криптовалута Биткойн със златото и 
фиатните валути. Сравнението ще е на базата на 
това кое от трите може да се нарече пари и да 
играе тази роля най-добре. Основният и 
първоначален замисъл на Биткойн е бил той да 
играе ролята на пари и сега ще разгледаме десет 
различни аспекта на свойствата на парите – 
заменимост, преносимост, устойчивост, делимост, 

сигурност, лесни трансакции, рядкост, държавен 
регулаторен имунитет, децентрализация и 
програмируемост. 

 
Нека дадем повече детайли за всеки аспект. За 

да може нещо да се нарече пари, то трябва да е 
заменимо. В случая 1 Биткойн в портфейла на 
Митко трябва да е еднакъв с 1 Биткойн в 
портфейла на Иван, 1 лев в джоба на Мишо 
трябва да е същият като 1 лев в джоба на Георги, 
същото важи и за златото - 1 унция канадски 
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кленов лист трябва да е еднаква и заменима с 
друга унция канадски кленов лист.  

 
За да можем до окачествим нещо като пари, то 

трябва да е лесно преносимо.  
 
То трябва също така да е устойчиво – ако лесно 

се руши, то тогава то лесно губи покупателната си 
стойност.  

 
За да може едно нещо да се нарече пари, то 

трябва да е лесно делимо. Трябва да можем с него 
да си купим стока (като някоя дъвка например), 
което отнема само минути, но същевременно 
трябва да можем да си купим и яхта. 

 
Ако можем да купуваме само скъпи неща, а не 

и евтини, то това в същината си не са истински 
пари.  

 
Парите трябва да са сигурни, не трябва да е 

възможно да се манипулират лесно или да се 
правят фалшификати.  

 
Трябва и лесно с тях  да се правят трансакции. 
 
Много важно тяхно свойство е да са редки, по 

възможност с предсказуемо ново предлагане, ако 
има такова.  

 
От икономическа гледна точка е най-добре 

парите да имат дефлационен характер, т. е. да 
има възможност бройката им да намалява във 
времето. Отново от икономическа гледна точка би 
било страхотно, това, което е окачествено като 
пари, да е с лимитирана бройка. Най-лош 
вариант би било това, което предизвиква 
постоянна инфлация, тъй като тя води до повече 
предлагане от него, което от своя страна намалява 
стойността му.  

 
Едни пари биха имали повече стойност и сила, 

ако имат държавен регулаторен имунитет, т. е. не 
се контролират от държавата. Държавата е 
централизирана институция, която може да 
манипулира и да извършва измами. Когато такава 
власт липсва, парите ни имат повече сигурност.  

 
Силно свойство на парите е тяхната 

децентрализация, т. е. търсенето и предлагането 
да не зависят от авторитет, а от предопределен 
код, както е при Биткойн.  

 

А най-ценно свойство на парите е, тяхната 
програмируемост, което би допринесло за 
тяхното подобрение във времето, ако се установи, 
че има нужда от такова.  

 
Ако се питате как ще се променя кодът на 

Биткойн за в бъдеще, ако никой не го контролира 
– като се проведе демократично гласуване, 
работещо с консенсус модел.  
 
Това са 10-те свойства на парите. Биткойн има 

стойност, тъй като покрива почти всички от тези 
свойства, т. е. на теория е по-ефикасно дори от 
златото, което исторически до момента е било 
единственото нещо, което е играло ролята на 
алтернатива на фиатните валути. Да, хартиените 
левове в джоба ни и цифровите левове в 
банковите ни акаути биват наричани пари, но те 
не покриват най-важното свойство - запазването 
на покупателната си стойност, т. е. липсва им 
рядкостта. Единственото нещо, което ме възпира 
твърдо да кажа, че Биткойн е с по-добри 
монетарни свойства от златото, е липсата на 
история. Златото има история от над 5000 години 
и през цялото това време е играло ролята на пари 
в различните общества, включително и днес, 
макар и по нестандартен начин. Докато Биткойн 
е технология на малко повече от едно десетилетие, 
която въпреки всичко, с всеки изминал ден, 
покачва доверието към себе си.  
 
След като вече споменахме какво са “Store of 

Value” криптовалутите, нека да разгледаме и 
някои основни Биткойн конкуренти. Като 
пояснение ще отбележим, че Биткойн няма 
реални конкуренти, но на хартия за такива се 
считат криптовалути като “Dogecoin”, “Litecoin”, 
“Bitcoin Cash”. Това са най-големите и известни 
криптовалути, чиято роля и идея е да са “Store of 
Value”. Реалността обаче е такава, че нищо не 
може да се сравни с доминацията и адопцията на 
Биткойн. Само той се приема и купува от 
световноизвестни финансови институции и 
големи корпорации. Това допринася за 
играждането на най-голямо доверие и сигурност 
на мрежата. Относно изредените три конкурента, 
те са чисти копия на Биткойн кода, но при всеки 
има завишена централизация, както и риск от 
липса на адопция от страна на големи 
институции. Перфектна аналогия от реалния 
живот за “Store of Value” криптовалутите е 
златото. От гледна точка на фукционалността, т. е. 
на това, което можем да правим със златото, то е 
силно лимитирано, но притежателите и 
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купувачите му са напълно наясно с този факт. По 
същия начин и с Биткойн не можем да правим 
почти нищо друго освен да го купуваме и 
съхраняваме (по възможност в студен портфейл), 
но това е достатъчно, за да бъдат защитени 
нашите парични средства от инфлацията. 

 
За момента Биткойн не играе ролята на валута, 

тъй като никой не иска да прави трансакции с 
него. Неговите притежатели вярват, че цената ще 
расте във времето и когато осъществяват 
транзакции, предпочитат да е с фиатни валути, 
поради това че тяхната стойност със сигурност ще 
спада във времето. Същата е ситуацията и със 
златото. Хората, които го купуват, го пазят и 
вярват, че в дългосрочен план тази придобивка 
ще ги предпази от инфлацията. Огромен плюс в 

полза на Биткойн в сравнение със златото е това, 
че бройката новопредлагани Биткойни е 
фиксирана и предопределена от код, който няма 
как да бъде променен. Това означава, че дори и 
цената му да се покачва драстично, няма как да се 
копае повече от него, т. е. предлагането е 
нееластично за разликата от златото, при което, 
ако цената му се покачва, все повече и повече 
златодобивни компании започват сериозно да 
увеличават продукцията си, тъй като за тях е по-
рентабилно да го правят. В един момент 
предлагането се засилва, търсенето намалява и 
това води до спад в цената на златото, породена от 
естествен дисбаланс. Биткойн е първият в 
историята мащабен актив, който ако покачва 
цената си, няма как да се увеличава успоредно и 
неговото предлагане.

 
КАК ДА РАЗЛИЧАВАМЕ ИЗМАМИТЕ? 
 
Измамниците винаги търсят нови начини да 

ви вземат парите, а големият ръст на 
криптовалутите през последните години създаде 
много възможности за измами. 

 
Престъпността с крипто валутите счупи 

рекорд през 2021 г. Според доклад на 
Chainanalysis (компания, която прави анализи на 
блокчейна), същата година измамниците са 
откраднали 14 млрд. долара в крипто. Ако се 
интересувате от крипто света е важно да сте 
запознати с рисковете.  

 
Продължете да четете, за да научите повече за 

най-често срещаните крипто измами, как да ги 
познаете и как да ги избегнете. 
Видове крипто измами 
 
Има различни видове крипто измами. Някои 

от най-срещаните включват: 
 

1. Фалшиви уеб сайтове 
 
Понякога измамниците създават фалшиви 

платформи за търгуване на крипто валути или 
фалшива версия на официални крипто 
портфейли, за да измамят нищо неподозиращи 
жертви. 

 
Тези фалшиви уеб сайтове имат подобни, но с 

малка разлика, имена на домейна с тези на 
сайтовете, на които се преструват. Изглеждат 

еднакви с легитимния сайт и човек трудно може 
да види разликата. 

 
Фалшивите крипто сайтове често работят по 

един от двата начина: 
 
§ Като фишинг страници (phishing pages)- 

Всички детайли, които давате, като паролата 
си за крипто портфейла, фразата ви за 
възстановяване (recovery phrase) и друга 
финансова информация отива в ръцете на 
измамниците. 
 

§ Като директна кражба - Първоначално 
сайтът може да ви позволи да изтеглите 
малка сума пари. Тъй като вашите 
инвестиции изглежда се представят добре, 
може да инвестирате повече пари в сайта.  
Въпреки това, когато впоследствие искате да 
изтеглите парите си, сайтът или се затваря, 
или отхвърля заявката. 
 

2. Фишинг измами (Phishing scams) 
 
Измамите с крипто фишинг често са насочени 

към информация, свързана с онлайн портфейли.  
Измамниците се насочват към частните ключове 
на крипто портфейли, които са необходими за 
достъп до средствата в портфейла.  Техният метод 
на работа е подобен на други опити за фишинг и 
е свързан с фалшивите уебсайтове, описани по-
горе. Те изпращат имейл, за да привлекат 
получателите към специално създаден уебсайт, 
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като ги молят да дадат информация за частните 
им ключове. След като хакерите придобият тази 
информация, те крадат криптовалутите от тези 
портфейли. 
 

3. Надуване и разтоварване (Pump and dump 
schemes) 

 
Това включва конкретна монета или токен, 

рекламирана от измамници чрез имейл или 
социални медии като Twitter, Facebook или 
Telegram. Не искайки да пропуснат, търговците се 
втурват да купуват монетите, повишавайки 
цената. След като успеят да надуят цената, 
измамниците продават притежанията си, което 
причинява срив, тъй като стойността на актива 
рязко намалява.  Това може се случи в рамките на 
минути. 
 

4. Фалшиви приложения 
 
Друг често срещан начин, по който 

измамниците подвеждат крипто инвеститорите, е 
чрез фалшиви приложения, достъпни за 
изтегляне от Google Play и Apple App Store.  
Въпреки че тези фалшиви приложения бързо се 
откриват и премахват, това не означава, че 
приложенията не влияят на много печалби.  
Хиляди хора са изтеглили фалшиви крипто 
приложения. 
 

5. Фалшиви одобрения от знаменитости 
 
Крипто измамниците понякога се представят 

за или претендират за одобрение от знаменитости, 
бизнесмени или влиятелни лица, за да привлекат 
вниманието на потенциални мишени.  Понякога 
това включва продажба на фантомни 
криптовалути, които не съществуват, на 
начинаещи инвеститори.  Тези измами могат да 
бъдат сложни, включващи лъскави уебсайтове и 
брошури, които изглежда показват одобрения от  
знаменитости като Илон Мъск. 
 

6. Измами с подаръци (giveaway scams) 
 
Измамниците обещават да умножат крипто 

валутата, която им изпратите. Съобщение от на 
пръв поглед реален акаунт в социалните мрежи 
може да ви подведе и да решите да не отлагате 
възможността,  представена като нещо, което се 
случва веднъж в живота, и да прехвърлите 
набързо средствата си с надеждата за незабавна 
възвръщаемост. 

7. Измами със заплахи и изнудване 
 
Друг метод, използван от измамниците, е 

изнудването.  Те изпращат имейли, които твърдят, 
че имат запис на уебсайтове за възрастни, 
посетени от потребителя, и заплашват да ги 
разкрият, освен ако не споделят частните си 
ключове или не изпратят криптовалута на 
измамника. 
 

8. Измами с облачно копаене (Cloud mining 
scams) 

 
Облачното копаене се отнася до компании, 

които ви позволяват да наемате хардуер за 
копаене, който те управляват в замяна на 
фиксирана такса и дял от приходите, които се 
предполага, че  ще направите.  На теория това 
позволява на хората да копаят дистанционно, без 
да купуват скъп хардуер за копаене.  Много 
компании за облачно копаене обаче са 
измамници или в най-добрия случай 
неефективни – в крайна сметка губите пари или 
печелите по-малко. 
 

9. Фалшиви предварителни предложения за 
монети ICO (initial coin offerings) 

 
Предварителното  предлагане на монети или 

ICO е начин за стартиращи крипто компании да 
набират средства от бъдещи потребители.  
Обикновено на клиентите се обещава отстъпка за 
новите крипто монети в замяна на изпращане на 
активни криптовалути като биткойн или друга 
популярна криптовалута. Няколко 
международни организации за суровини се 
оказаха измамници, като престъпниците полагат 
много усилия, за да заблудят инвеститорите, като 
наемане на фалшиви офиси и създаване на 
маркетингови материали от висок клас. 
 
КАК ДА УСТАНОВИТЕ КРИПТО 
ИЗМАМА? 
 
И така, как да забележите крипто измама?  

Предупредителните знаци, за които трябва да 
внимавате, включват: 
 
§ Обещания за гарантирана възвращаемост: 

Никоя финансова инвестиция не може да 
гарантира бъдеща възвръщаемост, защото 
инвестициите могат да търпят загуби, както и 
да се увеличават.  Всяко крипто предложение, 
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което обещава, че ще спечелите пари е 
червен флаг. 
 

§ Лоша или несъществуваща бяла книга (white 
paper): Всяка криптовалута трябва да има 
бяла книга, тъй като това е един от най-
критичните аспекти на предварителното 
предлагане на монети.  Бялата книга трябва 
да обяснява как е проектирана 
криптовалутата и как ще работи.  Ако бялата 
книга няма смисъл - или по-лошо, не 
съществува - тогава действайте предпазливо. 

 
§ Прекомерен маркетинг: Всички фирми 

рекламират себе си.  Но един от начините, по 
който крипто измамниците привличат хора, 
е като инвестират в тежък маркетинг – 
онлайн реклама, платени влиятелни хора, 
офлайн промоция и т. н. Това е 
предназначено да достигне до възможно най-
много хора за възможно най-кратко време – 
за бързо набиране на средства.  Ако смятате, 
че маркетингът за крипто предложение 
изглежда тежък или прави екстравагантни 
твърдения, без да ги подкрепя, спрете на 
пауза и направете допълнително проучване. 

 
§ Неизвестни членове на екипа: При повечето 

инвестиционни бизнеси трябва да е 
възможно да се разбере кои са ключовите 
хора зад него.  Обикновено това означава 
лесни за намиране биографии на хората, 
които управляват инвестицията, плюс 
активно присъствие в социалните медии.  
Ако не можете да разберете кой управлява 
криптовалутата, бъдете предпазливи. 

 
§ Обещания за лесни пари: Независимо дали в 

брой или в криптовалута, всяка 
инвестиционна възможност, обещаваща 
лесни пари, вероятно е фалшива. 

 
КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ 
КРИПТО ИЗМАМИ? 
 
Много крипто измами са сложни и убедителни.  

Ето няколко стъпки, които можете да 
предприемете, за да се защитите: 
 
§ Защитете портфейла си: За да инвестирате в 

криптовалута, имате нужда от портфейл с 
частни ключове.  Ако фирма ви помоли да 
споделите ключовете си, за да участвате във 
възможност за инвестиция, това е много 

вероятно да е измама.  Пазете ключовете на 
портфейла си в тайна. 
 

§ Следете приложението портфейл: Първият 
път, когато прехвърляте пари, изпратете само 
малка сума, за да потвърдите легитимността 
на приложението за крипто портфейл.  Ако 
актуализирате приложението за портфейл и 
забележите подозрително поведение, 
прекратете актуализацията и деинсталирайте 
приложението. 

 
§ Инвестирайте само в неща, които разбирате: 

Ако не ви е ясно как работи определена 
криптовалута, тогава е най-добре да спрете и 
да направите допълнителни проучвания, 
преди да решите дали да инвестирате. 

 
§ Не бързайте: Измамниците често използват 

тактики за силен натиск, за да ви накарат да 
инвестирате парите си бързо – например като 
обещават бонуси или отстъпки, ако участвате 
веднага. Отделете време и направете 
собствено проучване, преди да инвестирате 
пари. 

 
§ Бъдете внимателни с рекламите в социалните 

медии: Крипто измамниците често използват 
социалните медии, за да рекламират своите 
измамни схеми.  Те могат да използват 
неоторизирани изображения на 
знаменитости или високопоставени 
бизнесмени, за да създадат усещане за 
легитимност или могат да обещаят подаръци 
и лесни пари.  Поддържайте здравословен 
скептицизъм, когато видите крипто 
възможност, рекламирана в социалните 
медии и отдайте дължимото старание. 

 
§ Игнорирайте обаждания: Ако някой се 

свърже с вас неочаквано, за да ви продаде 
възможност за крипто инвестиция, това 
вероятно е измама.  Никога не разкривайте 
лична информация и не превеждайте пари 
на  някой, който се свързва с вас по този 
начин. 

 
§ Изтегляйте приложения само от официални 

платформи: Въпреки че фалшивите 
приложения могат да попаднат в Google Play 
Store или Apple App Store, по-безопасно е да 
теглите приложения от тези платформи, 
отколкото другаде.  
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Най-популярните криптовалути не са измами. Но 
ако не сте чували за определена криптовалута, 
проучете я – вижте дали има бяла книга, която 
може да прочетете, разберете кой я управлява и 
как работи и потърсете истински отзиви и 
препоръки.  Потърсете актуален и надежден 
списък с фалшиви криптовалути, за да проверите 
за измами. 
 
Твърде хубаво ли е, за да е истина: Компаниите, 
които обещават гарантирана възвръщаемост или 

да ви направят богати за една нощ, вероятно са 
измамници.  Ако нещо изглежда твърде хубаво, за 
да е истина, действайте внимателно. 
 
И накрая, както при всяка инвестиционна 
възможност, никога не инвестирайте пари, които 
не можете да си позволите да загубите.  Дори и да 
не сте измамени, криптовалутите са нестабилни и 
спекулативни, така че е от съществено значение 
да разберете рисковете. 
 

 
КАК ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ КРИПТО АКТИВИ 
 
Всяка криптовалута, не само Биткойн, може да 

бъде загубена, ако нейният притежател забрави 
„частния ключ“ (private key) към своя крипто 
портфейл. 
 
Има два вида портфейли: 
Първите са „софтуерните портфейли“, като се 

употребява още един термин за тях – „горещи 
портфейли“ („hot wallet”). Известен такъв 
децентрализиран портфейл, т. е. който никой не 
контролира, е „Electrum”. Горещи портфейли, 
които са централизирани, са портфейлите на 
„Coinbase”, „Binance”, „Kraken” и всички останали 
брокери на криптовалути. Когато вашите 
криптовалути са на горещ портфейл, винаги има 
шанс някой да хакне компютъра ви и да открадне 
средствата ви, докато ако криптосредствата ви се 
намират на втория вид - „хардуерен 
портфейл“ („cold wallet”или „студен портфейл”), 
шансът това да се случи е значително по-малък, 
тъй като единственият начин би бил, ако 
злонамерените лица знаят каква е автоматично 
генерираната ви парола, т. е. ако знаят вашия 
„private key”. Тази парола се състои главно от 
много на брой английски думи, избрани на 
случаен принцип, специално за вас. Ако парите 
ви са в някоя борса, важно е да разберете, че в 
случая притежавате криптосредствата си 
единствено на хартия. Реалният притежател на 
тези крипто активи са борсите, които ги 
складират в техните студени портфейли. Тук идва 
и известното изказване в криптосредите – „Ако 
нямаш частен ключ, нямаш и крипто активи“. 
Най-често изполвани студени портфейли са 
моделите „Ledger” и „Trezor”. 
 
Важно е да споменем, че освен дефлационния 

си механизъм във времето, другата главна сила на 
Биткойн е възможността да бъде преместен в 

студен портфейл (cold wallet) – устройство, силно 
наподобяващо флашка, чрез което може да 
съхранявате крипто активите си на напълно 
сигурно място. Чрез преместването им на такъв 
студент портфейл, вие ги защитавате от изземане 
от страна на трето централизирано лице, било то 
държавата или някоя борса. За да боравите със 
студен портфейл, ви трябват два автоматично 
генерирани ключа. Това са частният и 
публичният ви ключ (public key). Частният ключ 
играе ролята на вашата парола, с която може да 
достигнете до Биткойните във портфейла си. 
Публичният ключ, както подсказва неговото име, 
може да се показва на всички, тъй като това е 
адресът, на който могат да ви изпращат 
определения криптоактив (в случая Биткойн). 
Този публичен ключ е под формата на 
автоматично генерирани букви и цифри. 
Запомнете, че частният ключ винаги се пази в 

тайна, тъй като чрез него вие имате достъп до 
парите си, докато публичният ключ играе ролята 
на вашия депозитарен номер. 
 
КАКВО Е ИНФЛАЦИЯ? 
 
Инфлацията е покачване на цените, което 

може да се обясни и като спад на покупателната 
способност на валутата с течение на времето.  

 
Скоростта, с която покупателната способност 

пада, може да бъде отразена в средното 
увеличение на цената на кошница от избрани 
стоки и услуги за определен период от време. 
Повишаването на цените, което често се изразява 
в процент, означава, че една валутна единица 
купува по-малко, отколкото в предишни периоди. 
Инфлацията може да се противопостави на 
дефлацията, която възниква, когато цените спадат, 
а покупателната способност се увеличава.  
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Въпреки че е лесно да се измерват промените в 

цените на отделните продукти във времето, 
човешките нужди се простират отвъд само един 
или два продукта. Хората се нуждаят от голям и 
разнообразен набор от продукти, както и от 
услуги за комфортен живот. Те включват стоки 
като зърнени продукти, метали, горива, 
комунални услуги като електричество и 
транспорт и услуги като здравеопазване, 
развлечения и труд.  

 
Инфлацията има за цел да измери общото 

въздействие на ценовите промени за 
разнообразен набор от продукти и услуги. 
Позволява едно стойностно представяне на 
увеличението на ценовите нива на стоките и 
услугите в дадена икономика за определен 
период от време.  

 
Промяната в индекса на потребителските цени 

за всички градски потребители (CPI-U) за 12-
месечен период, приключващ през юли 2022 г. в 
САЩ, е 8,5 %. Индексът остава непроменен на 
сезонно приравнена база, след като отбелязва 
повишение от 1,3 % през юни. Графиката по-долу 
показва как се е променила инфлацията в САЩ 
през последните няколко месеца. 

 

 
В Европейския съюз инфлацията за юли е 9,6 %, 
както се вижда на графиката по-долу: 
 

 
Докато в България, по последни данни, 
инфлацията е 16,9 %, което е едно от най-
високите нива в ЕС: 
 

 
 
Почти всички развити и нововъзникващи 

пазарни икономики следват кейнсианските 
икономически принципи, според които 
инфлация между 2 и 3 % е идеална. Когато темпът 
на инфлация надхвърли ниво от 3 %, се счита за 
висока, колкото повече е над това ниво, толкова 
повече се счита, че е извън контрол. Въпреки че на 
пръв поглед инфлацията изглежда само като 
нещо лошо, тя има, както своите минуси, така и 
своите плюсове. Може да се тълкува или като 
нещо добро, или като нещо лошо, в зависимост от 
това коя страна заема човек и колко бързо 
настъпва промяната. Какви са двете гледни точки.   

 
Плюсове  
 
Хора с материални активи (като собственост 

или складирани стоки), оценени в тяхната местна 
валута, може да искат да видят известна 
инфлация, тъй като това повишава цената на 
активите им, които могат да продадат на по-висок 
курс. 

 
Инфлацията често води до спекулации от 

бизнеса в рискови проекти и от лица, които 
инвестират в акции на компании, защото очакват 
по-добра възвръщаемост от инфлацията. 

 
Оптималното ниво на инфлация често се 

насърчава, за да насърчи разходите до известна 
степен, вместо спестяването. Ако покупателната 
способност на парите спадне с времето, тогава 
може да има по-голям стимул да харчите сега, 
вместо да спестявате и харчите по-късно. Това 
може да увеличи разходите, което може да 
стимулира икономиката на дадена страна. Счита 
се, че балансираният подход поддържа 
стойността на инфлацията в оптимален и желан 
диапазон.   
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Минуси  
 
Купувачите на такива активи може да са 

недоволни от инфлацията, тъй като ще трябва да 
дават повече пари.  

 
Хората, които  държат активи, оценени в 

тяхната местна валута, като пари или облигации, 
може да не харесват инфлацията, тъй като тя 
подкопава реалната стойност на техните 
притежания. Като такива, инвеститорите, които 
искат да защитят своите портфейли от 
инфлацията, обмислят хеджирани от инфлацията 
класове активи, като злато, стоки и тръстове за 
инвестиции в недвижими имоти – (REITS).  

 
Облигациите, индексирани с инфлацията, са 

друга популярна опция за инвеститорите да 
печелят от инфлацията. Високите и променливи 
темпове на инфлацията могат да създадат големи 
разходи на една икономика. Бизнесът, 
работниците и потребителите трябва да отчитат 
ефектите от общото покачване на цените в своите 
решения за покупка, продажба и в плановете си за 
напред. Това е допълнителен източник на 
несигурност в икономиката, тъй като те могат да 
направят грешно предположение за темпа на 
бъдещата инфлация. Времето и ресурсите, 
изразходвани за проучване, оценка и коригиране 
на икономическото поведение, се очаква да се 
покачат до общото ниво на цените. Това е в 
противоречие с реалните икономически 
фундаменти, които неизбежно представляват 
разход за икономиката като цяло.  
 
Дори нисък, стабилен и лесно предвидим темп 

на инфлация, който някои смятат за оптимален, 
може да доведе до сериозни проблеми в 
икономиката. Те са причинени от това как, къде и 
кога новите пари влизат в икономиката. Всеки път, 
когато в икономиката навлизат нови пари и 
кредит, те винаги са в ръцете на определени лица 
или бизнес фирми. Процесът на приравняване на 
ценовите нива към новото парично предлагане 
продължава, докато те изразходят новите пари, 
които циркулират от ръка на ръка и от сметка в 
сметка в икономиката.  
 
Инфлацията вдига първо едни цени, а по-

късно повишава други. Тази последователна 
промяна в покупателната способност и цените 
(известна като ефект на Кантийон) означава, че 
процесът на инфлация не само повишава общото 
ниво на цените с течение на времето, но също 

така изкривява относителните цени, заплатите и 
нормите на възвръщаемост по пътя.  
 
Икономистите като цяло разбират, че 

изкривяванията на относителните цени извън 
тяхното икономическо равновесие не са добри за 
икономиката, а австрийската 
икономика/икономическа школа дори смята, че 
този процес е основен двигател за цикли на 
рецесии в икономиката.  
 
Начинът, по който нивото на инфлацията се 

контролира най-ефективно, е чрез повишаване на 
т. нар. основен лихвен процент на централната 
банка. Когато този процент се вдигне по-високо, 
всички разходи по дълга също се повишават. Това 
кара физическите лица и корпорациите да спрат 
да вземат дълг и да изплащат текущите си дългове, 
което от своя страна намалява паричното 
предлагане и помага за забавяне на нивото на 
инфлацията. Често този процес води със себе си 
рецесии поради факта, че забавя темпа на растеж 
и както казва великият инвеститор и икономист 
Рей Далио: „Кредитът е това, което движи растежа 
и икономиките“. По-малко дълг означава по-
малко растеж, по-малко растеж означава спад на 
икономиката. 
 
КАКВО СА МЕЧИТЕ И БИЧИТЕ 
ПАЗАРИ? 
 
В инвестиционния свят термините „бик" и 

„мечка" често се използват за отбелязване на 
пазарните условия. Като цяло те описват как се 
справят фондовите пазари - т. е. дали стойността 
им расте или спада. За инвеститора посоката на 
пазара е сила, която има огромно влияние върху 
портфолиото му, така че е важно да се разбере как 
всяко от тези пазарни условия може да повлияе на 
неговите инвестиции. 

 
Бичият пазар е пазар, който нараства и където 

условията на икономиката като цяло са 
благоприятни.  Мечи пазар съществува в 
икономика, която отслабва и където повечето 
акции спадат. Тъй като финансовите пазари са 
силно повлияни от нагласите на инвеститорите, 
тези термини показват как инвеститорите се 
чувстват на пазара и какви са за тях последващите 
икономически тенденции. 
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Бичият пазар се характеризира с 

продължително увеличение на цените. В пазара 
на акции, бичият пазар означава увеличение на 
цените на акциите на компаниите. В такива 
времена инвеститорите често имат вяра, че 
растежът ще продължи в дългосрочен план. В 
този сценарий икономиката на страната е силна и 
нивата на заетост са високи. 

 
За разлика от това, мечият пазар е този, който е 

в упадък. Пазарът обикновено не се счита за 
истински „мечи" пазар, освен ако не е паднал 20 
или повече процента от последните върхове. 
Например, ако цената на определен индекс, запас 
или крипто валута достига 100 точки /долара и от 
този ценови връх, след това отива до 80 точки/ 
долара, технически ние сме в мечи пазар. В мечи 
пазар цените на акциите непрекъснато спадат. 
Това води до низходяща тенденция, която 
инвеститорите смятат, че ще продължи. Това 
убеждение, от своя страна, запазва низходящата 
спирала. По време на мечи пазар икономиката се 
забавя и безработицата се повишава, тъй като 
компаниите започват да освобождават работници. 
На графиката по-долу са показани всички пазари 
и възстановявания на S&P 500 от 1956 г. S&P 500 е 
основният американски индекс, който проследява 
500-те най-големи американски публично 
търгувани компании.  

 

 
 

Сините линии показват дължината на мечите 
пазари в месеци, жълтеникавата линия показва 
дължината на възстановяванията, докато 
светлосинята линия показва спадовете на S&P 500 
в проценти. 

 
Историята ни показва много ясно, че след 

всеки мечи пазар, имаме по-голям период на 
възстановяване или с други думи бичи пазар. 
Като цяло бичите пазари са много по-
продължителни от мечите. Това е така за всички 
основни класове активи. От 1956 г. американският 
фондов пазар е преживял 143 месеца в мечи пазар, 
докато броят на месеците на бичи или месеците 
за възстановяване са 259. Най-големият мечи 
пазар се наблюдава през периода 2007 - 2008 г., 
когато спадът е 56,8 %. Вторият по-голям спад е  т. 
нар. dot.com балон с движение - 49,1 %. А на трето 
място е пазарът през 1973 г., когато спадът достига 
до - 48,2 %. 
 
Въпреки че състоянията на бичия и мечия 

пазар са белязани от посоката на цените на 
акциите, има някои съпътстващи характеристики, 
с които инвеститорите трябва да са наясно. В 
бичи пазар има силно търсене и слабо предлагане 
на ценни книжа. С други думи, много 
инвеститори искат да купуват ценни книжа, но 
малцина са готови да ги продадат. В резултат на 
това цените на акциите ще се повишат, тъй като 
инвеститорите се конкурират, за да получат 
наличен собствен капитал. В мечия е обратно: 
повече хора търсят да продават, отколкото да 
купуват. Търсенето е значително по-ниско от 
предлагането и в резултат на това цените на 
акциите спадат. Бичият и мечият пазар са 
категоризирани и с психологията и поведението 
на инвеститорите. Тъй като поведението на 
пазара е повлияно от начина, по който хората 
възприемат и реагират на неговото поведение, 
психологията на инвеститорите и сантимента 
въздействат върху движението на пазара. Акциите 
на фондовия пазар и психологията на 
инвеститорите са взаимно зависими. В бичи пазар 
инвеститорите участват с надеждата да направят 
печалба. По време на мечи пазар сантиментът на 
пазара е отрицателен. Инвеститорите започват да 
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местят парите си от акции и ценни книжа с 
фиксиран доход, и чакат положителен ход на 
фондовия пазар. 
 
В обобщение, спадът в цените на фондовия 

пазар разтърсва увереността на инвеститорите. 
Това ги кара да държат парите си далеч от пазара, 
което от своя страна води до спад в цената. 
Фондовата борса и икономиката са силно 
свързани, тъй като бизнесите, чиито акции са 
търгувани по борсите, са участници в по-голямата 
икономика. Различните видове пазари също 
репрезентират икономическата дейност. Мечият 
пазар е свързан със слаба икономика. Повечето 
фирми не могат да направят големи печалби, 
защото потребителите не харчат достатъчно. Този 
спад в печалбите пряко засяга начина, по който 
пазарът оценява акциите. В бичи пазар се случва 
обратното. Хората имат повече пари, които да 
харчат, и са готови да го направят. Това движи и 
укрепва икономиката. 
 
Да обобщим основните характеристики на 

двата пазара.  
 
Основните характеристики на бичия пазар 

включват: увеличаване на увереността на 
инвеститорите: с увеличаване на цените на 
акциите инвеститорите са убедени, че това ще 
продължи, така че те продължават да купуват.  

 
Това допълнително увеличава цените на 

акциите, заради търсенето и предлагането. 
Компаниите залагат повече за бъдещето си: 
подкрепени от потребителското купуване, 
предприятията се фокусират върху разширяване 
и инвестират в себе си.   
 
Нивото на безработица намалява: 

разширяващите се фирми наемат повече 
служители, повишавайки нивото на заетост. 
Средните заплати се увеличават, тъй като 
компаниите се състезават за работници. 
Работниците също са по-склонни да търсят 
работа, тъй като те имат по-голям шанс да 
намерят този, който им плаща повече от текущата 
им работа. 

Парите са по-лесни за харчене: Повишените 
заплати означават, че клиентите имат повече пари, 
които да харчат. В края на краищата, хората 
усещат, че сравнително лесно могат да спечелят 
още. А това означава риск за инфлация: всичките 
тези пари могат да доведат до увеличаване на 
цената на стоките. 
 
Основните характеристики на мечия пазар 
включват: 
 
Паники на пазара: Цените на акциите спадат. 

С 20 % или повече спад от предишните върхове. 
Спад в увереността  на инвеститорите: 
инвеститорите често чувстват паника и са 
песимистични и не искат да инвестират в тези 
пазарни условия. Мудна икономика: често 
икономиката на страната или икономическата 
перспектива не е добра. 
 
Увеличена безработица: по време на мечи 

пазар, компаниите се опитват да намалят 
разходите си и най-лесният начин за 
намаляването им са по-малкото капиталови 
разходи. Обикновено първото, с което 
компаниите намаляват разходите си,  е 
съкръщаване на работната ръка. 
 
Дефлация: Във времена на мечи пазар 

обикновено при всички инвестиции, услуги и 
стоки се наблюдава спад в цените. Това се дължи 
на липсата на търсене, което води до повече 
предлагане, а то от своя страна - до по-ниски цени. 
 
Въпреки че на пръв поглед мечите пазари 

изглеждат само като нещо лошо, в по-дългосрочна 
перспектива те са добри за цялостното състояние 
и развитие на икономиката. Например, по време 
на криза много неефективни бизнеси се провалят. 
А както стана ясно след всеки мечи пазар, следва 
бичи пазар. По време на следващия бичи пазар 
възникват нови и много по-ефективни бизнеси. 
Новите бизнеси се учат от грешките на 
предходните и в крайна сметка потребителите се 
възползват от цялостното развитие на тези нови 
услуги и стоки. 
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
ПАЗАРНИТЕ ЦИКЛИ? 
 
Всички сме чували за балон на пазарите и 

всички познаваме някой, който е бил хванат в 
такъв.  Въпреки че има много, което да се научи от 
миналите балони, участниците на пазара все още 
се хващат всеки път, когато се появи нов.  Балонът 
е само една от няколкото пазарни фази и за да не 
бъдете хванати неподготвени, важно е да се знаят 
кои са тези фази. Без значение за кой пазар става 
въпрос, всички преминават през едни и същи 
фази, които са циклични.  Те се покачват, 
достигат връх, потапят се и след това достигат 
дъното.  Когато един пазарен цикъл приключи, 
започва следващият. 
 
Проблемът е, че повечето инвеститори и 

търговци или не осъзнават, че пазарите са 
циклични, или забравят да очакват края на 
настоящата пазарна фаза. Друго сериозно 
предизвикателство е, че дори когато приемете 
съществуването на циклите, е почти невъзможно 
да уцелите върха или дъното.  Но разбирането на 
циклите е от съществено значение, ако искате да 
увеличите максимално възвръщаемостта на 
инвестициите или търговията си.   
 
Ето четирите основни компонента на пазарния 

цикъл и как можете да ги разпознаете. 
 

1. Фаза на акумулиране 
 
Тази фаза настъпва, след като пазарът е 

достигнал дъното и иноваторите (корпоративни 
вътрешни хора и няколко инвеститори в 
стойност-value investors) и ранните инвеститори 
(парични мениджъри и опитни търговци) 
започват да купуват, смятайки, че най-лошото е 
минало. На тази фаза оценките са много 
атрактивни и общото пазарно настроение е все 
още мечо. 

 
Статии в медиите проповядват обреченост и 

мрак, а тези, които дълго са преживявали най-
лошото на мечия пазар, скоро се отказват и 
продават останалата част от притежанията си. 

 
Във фазата на акумулиране обаче цените се 

изравняват и срещу всеки продал има някой, 
който купува с отстъпка. Общите пазарни 
настроения започват да се променят от негативни 
към неутрални. 

 
2. Фаза на пазара нагоре 

 
На този етап пазарът е стабилен за известно 

време и започва да се движи нагоре. Ранните 
инвеститори се качват на влакчето.  Тази група 
включва техници, които, виждайки, че пазарът 
поставя по-високи дъна и по-високи върхове, 
осъзнават, че посоката на пазара и сантимента са 
се променили. 

 
Общественото мнение започва да се настройва 

за възможността най-лошото да е минало, но 
безработицата продължава да расте, както и 
съкращенията в много сектори. С напредването 
на тази фаза все повече инвеститори се качват на 
влакчето, тъй като страхът от присъствието на 
пазара е изместен от алчността и страха да не 
бъдат в него. Когато тази фаза започва да 
приключва, късните купувачи се качват и 
пазарният обем започва да се увеличава 
значително. В този момент надделява теорията за 
по-големия глупак. Цените се покачват далеч 
отвъд историческите норми, а логиката и разумът 
остават на заден план пред алчността. Докато  
мнозинството едва сега влиза в пазара, ранните 
инвеститори започват да разтоварват. 

 
Но когато покачването се забави, изоставащите, 

които са седели отстрани, виждат това като 
възможност за покупка и масово влизат в пазара.  
Цените правят едно последно параболично 
движение, известно в техническия анализ като 
кулминация на продажбите и често тогава се 
правят най-големите печалби за най-кратки 
периоди. Но цикълът наближава върха си.  През 
тази фаза настроенията се движат от неутрални 
към бичи до еуфорични. 
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3. Фаза на дистрибуция 
 
В третата фаза на пазарния цикъл продавачите 

започват да доминират.  Тази част от цикъла се 
идентифицира с период, в който бичите 
настроения от предишната фаза се превръщат в 
смесени чувства. Цените често могат да останат 
заключени в търговски диапазон, който може да 
продължи няколко седмици или дори месеци. 

 
Например, когато Dow Jones Industrial Average 

достига своя връх през февруари 2020 г., той се 
търгува  надолу в близост до предишния си връх 
и остава  там за няколко месеца. 

 
Но фазата на дистрибуция може да дойде и да 

си отиде бързо.  За Nasdaq Composite, например, 
фазата на дистрибуция е по-малко от месец, тъй 
като достига своя връх през февруари 2020 г. и 
малко след това се повишава. 

 
Когато тази фаза приключи, пазарът обръща 

посоката. Класически модели като двойни и 
тройни върхове, както и модели на глава и рамене, 
са примери за движения, които се случват по 
време на тази фаза. За пример вижте 
предоставените диаграми по-долу: 

 

 
 
4. Фаза на пазар надолу 
 
Четвъртата и последна фаза в цикъла е най-

болезнена за тези, които все още държат позиции.  
Мнозина се задържат, защото инвестицията им е 
паднала под това, което са платили за нея, държат 
се като пират, който пада зад борда, стискайки 
кюлче злато, отказвайки да го пусне с напразната 
надежда да бъде спасен.  

 
Едва когато пазарът се е сринал с 50 % или 

повече, изоставащите, много от които са купували 

по време на дистрибуцията или ранната фаза на 
пазара надолу, се отказват или капитулират. 

 
За съжаление, това е сигнал за покупка за 

ранните иноватори и знак, че дъното е неизбежно.  
Но уви, новите инвеститори са тези, които ще 
купят обезценената инвестиция по време на 
следващата фаза на акумулиране и ще се 
насладят на следващата надценка.   

 
Крипто пазарът не е по-различен и също  

следва всички тези четири етапа. По-долу можете 
да видите изображение на всичките четири 
цикъла: 
 

 

ОТ КАКВО ЗАВИСЯТ КРИПТО 
ПАЗАРНИТЕ ЦИКЛИ? 
 
Важно е да разбираме от какво зависят крипто 

циклите и коя е тяхната главна зависимост. 
Винаги всеки силно покачващ се крипто пазар 
нагоре е предшестван от т. нар. халвинг (halving) 
събитие, което директно касае Биткойн  и 
индиректно влияе на целия крипто пазар. 

 
Веднъж на всеки 4 години имаме халвинг 

(halving) събитие, което предизвиква 
допълнителен рязък спад в инфлацията на 
Биткойн. То е програмирано да съкращава 
наполовина предлаганите във всеки блок 
Биткойни. От началото на Биткойн през 2009 г. до 
2012 г. са се копали по 50 Биткойна от всеки блок. 
През 2012 г. е първото халвинг събитие и от 2012 г. 
до 2016 г. наградите за блок са били 25 Биткойна. 
Следващият халвинг през 2016 г. прави така, че 
новоизкопаните Биткойни на всеки 10 минути да 
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са 12,5, а през май 2020 г. е последният халвинг, 
заради който в момента наградата е в размер на 
6,25 Биткойна. Благодарение на тези 
предварително заложени халвинг събития, 
инфлацията на Биткойн може да се измери с 
доста голяма точност напред в бъдещето, докато 
при фиатните валути няма как да се направят 
подобни прогнози. Това е огромен минус за 
фиатните валути и огромен плюс за Биткойн.  

 
Тук от ключово значение е да се разгледа и 

ценовото движение на Биткойн, тъй като то е в 
директна корелация с тези халвинг събития. За да 
се разбере защо те вдигат цената на Биткойн, 
трябва да се започне от малко по-далеч. 
Основният и главен закон в икономиката е 
законът на търсенето и предлагането. Подобно на 
закона за гравитацията, той е там и не може да 
бъде избегнат. Той гласи, че колкото по-голямо е 
търсенето спрямо предлагането, толкова по-
нагоре отива и цената, както и обратното - ако 
предлагането е повече спрямо търсенето, цената 
на дадения продукт/услуга/инвестиция отива 
надолу. Ако цената е стабилна, без големи 
флуктуации (промени в цената), това означава, че 
силите на търсене и предлагане са изравнени. 
След като знаем основите на този закон, нека го 
разгледаме в Биткойн перспектива.  

 
Веднъж на всеки четири години предлагането 

се намалява рязко наполовина, при положение че 
търсенето остава същото. Главният икономически 
закон гласи, че цената трябва да започне да се 
покачва. Именно това се случва всеки път след 
Биткойн халвинг.  

 
Покачването в цената е засилено и от 

алчността на хората да изкарат пари. Това, което 
става, е, че заради тази позитивна динамика откъм 
покачване на цената, се задействат нови хора, 
които, забелязвайки го, влизат в крипто сферата. 
Това кара цената да се покачи още повече и се 
засилва домино ефектът. Исторически това 
еволюира в еуфория (балон), която винаги е 
последвана от масова корекция в цената. Това е и 
причината след всеки един халвинг цената на 
Биткойн да експлодира нагоре. Този балон и 

силно покачване в цената на Биткойн влияе 
позитивно на целият крипто пазар, тъй като 
множество нови и стари хора в пазара виждат 
големите ценови покачвания и решават да 
влезнат в пазара чрез закупуване на други крипто 
токени и криптовалути. Тези цикли през няколко 
години вкарват все повече и повече хора в 
Биткойн екосистемата. Неслучайно най-голям 
брой новодошли се наблюдават през 2013 г., 2017 
г., 2020/2021 г., когато е била и пиковата фаза на 
покачването в цената и еуфорията.  
 
Следващият Биткойн халвинг е през 2024 г. 

Обикновено няколко месеца след самия халвинг 
цената започва да се увеличава значително, но тук 
е важно да се упомене, че въпреки логиката и 
предишния опит, нищо не е на 100 % 
гарантирано и изцяло сигурно. Също така е 
важно да се отбележи, че Биткойн е кралят на 
криптопазара и диктува движенията в него. Поне 
така е към момента, като се очаква тенденцията да 
се запази и през идните години, тъй като 
пазарното влияние на Биткойн е най-голямо. 
Когато той се покачва, целият пазар  (визирайки 
всички други проекти) масово върви нагоре. 
Когато Биткойн претърпява корекции, стойността 
на всички крипто активи спада. Това, което е 
сигурно, е, че в дългосрочна перспектива Биткойн 
е дефлационен, особено отчитайки факта, че 
бройката му е лимитирана до 21 милиона 
максимум. В момента са изкопани почти 19 
милиона биткойна. Кодът му е така написан от 
създателя му Сатоши Накамото, че през 2140 г. ще 
бъде изкопан последният.  
 
За тези от вас, които се питат: „Тогава защо ще 

го копаят, ако няма Биткойн награди в блока?“ – 
не забравяйте, че във всеки блок, освен нови 
Биткойни, има и газ такси, които ще останат, и 
логиката е такава, че до 2140 г. стойността им ще е 
достатъчна, че отново да има желание от 
миньорите да печелят тези суми, а миньорите са 
нужни, тъй като поддържат сигурността на 
мрежата. Като допълнителен дефлационен 
механизъм няма как да не се добави и фактът, че 
от сегашните 19 милиона изкопани Биткойна 
между 3 и 6 милиона се считат за загубени. Тези 
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изгубени Биткойн допълнително допринасят за 
липса на еластичност и това води до още по-
големи покачвания в цената не само на Биткойн, 
но и в последствие на целият крипто пазар. 
 

КАКВО Е СЪСТОЯНИЕТО НА 
МАКРОСРЕДАТА? 
 
Докато глобалната икономика постепенно 

оставя пандемията от COVID-19 на заден план и 
много части на света премахнаха ограниченията и 
някои икономики се върнаха към размера си от 
преди COVID-19, последва нов шок. 
Продължаващият конфликт между руското 
правителство и Украйна от края на февруари е 
хуманитарна криза. 

 
Освен това се очертава встъпление към нова 

геополитическа ера, в която бизнесът може да се 
наложи да се адаптира в променена карта на 
глобализацията, в която напредъкът срещу 
глобалните проблеми в области като 
здравеопазването и изменението на климата става 
по-труден. 

 
Дори самият конфликт между Русия и 

Украйна да остане локализиран, той има широки 
последици за икономиките по целия свят. Докато 
Русия и Украйна заедно представляват 
сравнително малка част от световната икономика, 
те представляват голям дял от глобалния 
енергиен износ, както и от износа на редица 
метали, основни хранителни продукти и 
селскостопански суровини. 

 
Русия е най-големият износител на природен 

газ в света, вторият по големина износител на 
петрол и третият по големина на въглища. Освен 
това е голям износител на титан, уран, алуминий, 
мед, никел и паладий. 

 
Украйна е глобален износител на неон и 

произвежда компоненти, които са част от силно 
интегрирана верига за доставки в 
автомобилостроенето. 

 

По-високите цени на енергията и металите, 
съчетани със забавянето на доставките, ще 
засегнат най-много индустриалното производство, 
особено в Европа. Например, ЕС разчита на Русия 
за около една четвърт от своите енергийни нужди 
и доставя редица компоненти за производство от 
Украйна. 

 
Глобалната верига за доставки вероятно ще 

бъде подложена на допълнително напрежение 
поради нарастването на новите случаи на COVID-
19 в Китай, което предизвика нови локдауни в 
цялата страна през март. 

 
Конфликтът може също така да нанесе щети 

на по-бедните страни и домакинства в други 
части на света чрез ефекта си върху  цените на 
храните. Русия и Украйна заедно представляват 
29 % от световния износ на пшеница.  

 
Само Украйна прави 13 % от глобалния износ 

на царевица, както и голям дял от износа на други 
хранителни продукти като слънчогледови семки.  

 
Световното селскостопанско производство 

може да бъде допълнително възпрепятствано от 
недостиг на торове, тъй като Русия произвежда 20% 
от калиевия карбонат в глобален мащаб, което 
води до покачване в цените на храните. Преди 
тази криза цените на много от тези стоки вече бяха 
високи, а запасите ниски, тъй като пандемията 
доведе до забавяне на производството, търсенето 
се ускори бързо, когато икономиките отново се 
отвориха.   

 
Ескалацията на конфликта между Русия и 

Украйна, която доведе до редица санкции срещу 
Русия и спря по-голямата част от производството 
в Украйна, предизвика по-нататъшно покачване 
на цените и изостри натиска върху глобалната 
верига за доставки на някои индустрии. 

 

АНАЛИЗ НА ДАННИ / KPMG 
 
Според анализ на KPMG растежът на 

световния БВП може да варира между 3,3 % - 4 % 
тази година и между 2,5 % - 3,2 % през 2023 г., в 
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зависимост главно от ситуацията с Русия и 
Украйна. 

 
Друг проблем е, че пандемията от COVID-19 

все още причинява затваряния в големи 
икономики като Китай и нова вълна може да 
повлияе негативно върху глобалната верига за 
доставки. 

 
Глобалната икономика излезе от рецесията на 

COVID-19 с по-висок публичен дълг и тъй като 
централните банки повишават лихвените 
проценти, разходите за обслужване на държавния 
дълг се увеличават, което поставя в трудно 
положение нововъзникващите страни, чийто дълг 
е деноминиран в поскъпващ щатски долар. 

 
Колкото по-скъп е доларът, толкова повече 

проблеми ще възникнат в по-слабо развитите 
икономики, защото те ще се нуждаят повече от 
валутата си, за да изплатят деноминираните в 
долари дългове.  

 
Графиката по-долу показва вероятността от 

три различни сценария на растеж до 2023 г. 
 

 
Следващият голям макроикономически 

фактор е растящата инфлация по света. Докато 
продължаваме да излизаме от ограниченията, 
наложени заради пандемията, един от основните 
проблеми е нарастването на инфлацията в много 
части на света. 

 
Конфликтът между Русия и Украйна 

допълнително засилва този инфлационен натиск.  
Анализаторите от KPMG установиха, че 

глобалната инфлация може да бъде средно между 
4,5 % - 7,7 % тази година и между 2,9 % - 4,3 % през 
2023 г., в зависимост от развитието на кризата.  
Вижте диаграмата по-долу: 

 
Тези по-високи нива на инфлация притискат 

централните банки към стената и те трябва да 
увеличат основните си лихвени проценти, за да 
овладеят увеличенията на цените. Още миналата 
година високият инфлационен натиск промени 
политическата позиция на централните банки в 
няколко икономики, като нарастващата 
инфлация ги подтикна да започнат да повишават 
лихвените си проценти. 

 
Досега Английската централна банка повиши 

лихвите си по време на три последователни 
срещи и прекрати програмата си за количествено 
облекчаване (QE). Федералният резерв на САЩ 
започна да повишава лихвите през март и посочи, 
че лихвите може да се покачат още шест пъти тази 
година. Европейската централна банка също 
повиши лихвите си от -0,5% на 0%.  
 
Промяната в позицията на централните банки, 

особено тази на Фед, може да направи пазарите 
волатилни, докато те се адаптират към новата 
посока на политиката. 
 
Занапред световната икономика ще трябва да 

преживее труден период, който предстои заради 
геополитическа несигурност. Бизнесът и 
домакинствата ще се надяват на най-доброто, но 
трябва да планират варианти и за негативен 
сценарий. 
 



 

Copyright © 2022 СИПП. All Rights Reserved.  

17 

АНАЛИЗ НА КРИПТО ПАЗАРА 
ПРЕЗ 2022 
 
През първата половина на 2022 г. се случиха 
много събития. От една страна, геополитиката и 
глобалните макро условия поставиха 
икономистите в ситуация, в която да не знаят 
какво да очакват, и се заличиха повечето пазари, 
докато, от друга страна, развитието в крипто и 
блокчейн пространството продължава с високо 
темпо. Въпреки че мнозина видяха спад с 
двуцифрени числа в голяма част от техните 
инвестиции, многократно през последните 
няколко месеца, трябва да имаме предвид, че това 
е част от икономическите цикли и развитието, 
което продължава на заден план, е с темпове, 
които до голяма степен са несравними през 
историята.  
 
Икономическите условия се влошиха от 

началото на годината. Проблеми като постоянна 
инфлация, високи цени на суровините и затягане 
на паричните политики допринесоха за по-
предизвикателната инвестиционна среда. 
Американските акции записаха най-лошото си 
полугодие за повече от 50 години. Индексът S&P 
500 падна с повече от 20,6 %, а Nasdaq индекса се 
понижи с почти 30 % през първите шест месеца на 
2022 г. В секторите само енергийните акции се 
представиха добре през периода (растеж с повече 
от 30 % за листнатите акции на S&P 500), докато 
потребителският дискреционен сектор се 
представя най-зле, като пада с повече от 30 %.  
 
Крипто не беше пощадено от спада на пазара, 

който засегна и традиционните класове активи 
като акции и облигации. Събитията „Черен 
лебед”, такива като спирането на тегленията на 
средства от няколко централизирани платформи 
за кредитиране и колапсът на алгоритмичния 
стейбълкойн TerraUSD (UST) през първата 
половина на тази година допринесоха за 
допълнителни притеснения. Въпреки това 
пазарните бумове и спадове не са необичайни, а 
са характеристики на пазарните цикли. Спадът на 
пазара помогна да се премахнат излишъците и 
възстановяването на стойностите обратно към по-

устойчиви нива може би е добре в дългосрочен 
план за екосистемата.  
 
Независимо от това ценовото действие само по 

себе си не е определящо за състоянието на 
екосистемата, нито показва пълната картина на 
съществените развития. 
 

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА КРИПТО 
ПОДСЕКТОРА 
 
Подсекторите на крипто пазара могат да бъдат 

разделени на 6 категории – 1ви слой (L1), 2ри слой 
(L2), стабилни монети (stable coins), DeFi, NFT и 
GameFi. Ще преминем през развитието на всички 
тези 6 подсектора.  

 
1. Първи слой  

 
Технологиите от първи слой се наричат 

блокчейн за умни договори. Те са основният 
градивен елемент за всички крипто базирани 
апликации и децентрализирани крипто пазари. 
Те може би са най-важните технологии, защото 
без тях нямаше да има истинска крипто 
индустрия. Конкуриращите се протоколи от слой 
1 („L1“) са обновени с нови консенсусни 
алгоритми, блокчейн архитектури и среди за 
изпълнение, но как се представиха тази година? 
2022 г. беше бурна година за крипто. Total Value 
Locked („TVL“) на L1 намаля през годината и 
Ethereum загуби пазарен дял от алтернативните 
L1. Пазарният дял на Ethereum (по отношение на 
TVL) падна от 96,91 % през януари 2021 г. до 
62,43 %. До началото на август 2022 г. 
доминирането на Ethereum е 58,5 %, на второ 
място е Binance Smart Chain с пазарен дял от 
9,11 %, номер три е мрежата Tron с 9,1 % 
доминиране, а останалите вериги в момента имат 
значително по-ниски нива на адопция. Колкото 
повече TVL има, толкова повече доверие има в  
Layer 1 технологията и по-голяма адопция от 
потребителите. По-долу може да се види графика 
от 10.08.2022 г., идваща от уебсайта DeFillama.com, 
която показва текущото състояние на TVL на 
всички вериги. 
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2. Втори слой  

 
Най-големият проблем с технологиите от 

първи слой е тяхната липса на мащабируемост, 
която прави таксите за транзакции много високи, 
особено таксите на Ethereum. Решението на този  
проблем са т. нар. решения за мащабиране във 
втори слой (L2). 

 
Ключов аспект на изграждането на L2 е, че 

може да се използва спокойно сигурността на 
основната верига. На най-основното си ниво - L2 
са значително по-изгодни за изграждане и 
разширяване в сравнение със създаването на 
изцяло нова верига. С успеха на Optimism и 
Arbitrum и огромните оценки, които проекти като 
StarkNet сега имат на частния пазар, съчетани с 
относителната лекота и скорост на изграждане на 
L2, сценарият на „L2 мания“ не изглежда изобщо 
твърде пресилен. Ако траекторията продължи, 
както я виждаме сега, в един момент L2 ще станат 
най-значимите потребители на блоково 
пространство.  

 
На този етап, когато създателите и 

инвеститорите видят, че L2 са не само решения за 
мащабиране, но и активно се добавят към 
сигурността на основната верига, това е моментът, 
когато дейността на L2 вероятно ще започне да 
достига следващото ниво. Изводът е прост:  през 
следващият бичи пазар може би ще наблюдаваме 
разпространение на L2 решения на пазара. Това 
може да доведе до следващото навлизане на 
потребители в крипто света, докато 
продължаваме по дългия път към масова адопция.  

 

По-долу предоставяме диаграма, идваща от 
доклад на A16z, един от най-големите крипто 
инвестиционни фондове. Той показва сумата, 
необходима за изпращане на ETH и за размяна на 
токени. 

 

 
 

3. Стабилни монети (stable coins)  
 
Стабилните монети са гръбнакът на крипто 

индустрията. Те предоставят на търговците и 
инвеститорите стабилна опция за техните крипто 
притежания във времена, когато искат да излязат 
от високата волатилност на традиционните 
крипто токени и валути. 2020 г. и 2021 г. бяха луди 
години за пазара на стейбълкойни. Те 
експлодираха по размер и следвайки растежа на 
стабилните монети на DeFi,  започнаха все повече 
и повече да се използват в крипто света.  

 
Само за няколко години те се превърнаха в 

основен гръбнак за по-нататъшната адопция на 
крипто, но също така продължиха да бъдат 
контролирани от регулаторите, за да намерят 
баланс между защитата на потребителите и 
крипто адопцията.  
 
На графиката по-долу е показан възходът на 

пазара на стейбълкойни, който се оценява с 3000 % 
увеличение от януари 2020 г. 
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През 2022 г. можем да видим, че растежът е много 
по-умерен, отколкото през предходните две 
години. Докато стабилните монети нарастваха 
сериозно през първите няколко месеца на 
годината, като инвеститорите местиха активите 
си от волатилни крипто валути в по-малко 
волатилни стабилни монети, досега общият пазар 
на стабилни монети се е свил със 7,7 %.   
 

 
 
На този етап стабилните монети може да 
представляват най-добрия начин за свързване на 
плащания и други приложения от реалния свят с 
крипто пространството. Развитието в тази област 
има потенциала да доведе до по-приобщаващи 
плащания и финансови услуги, нарастващи 
токенизирани финансови пазари и висока 
адопция на Web 3.0.  
 

4. DeFi  
 
Въпреки че много токени вече са в мечи пазар 

от много месеци, разработчиците и създателите 

продължават да отделят време и енергия за 
изграждането на финансовите системи на крипто 
света. Тъй като традиционният финансов сектор е 
индустрия за няколко трилиона долара, DeFi 
платформите и създателите имат достатъчно 
причини и стимули да продължат да изграждат 
DeFi и да се борят за по-голямо парче от пая.  

 
Въпреки че мащабът е донякъде ограничен 

поради високите такси за трансакции, 
непостоянната ликвидност и проблемите със 
сигурността, развитието е последователно и расте, 
докато набирането на средства в DeFi продължава 
да достига рекордно високи нива. DeFi може да се 
категоризира в 5 сектора, както казват от 
изследователския екип на Binance – 
Децентрализирани борси (DEX), платформи за 
кредитиране, агрегатори на доходност (Yield 
Aggregators), платформи за деривати (Derivatives 
platforms) и платформи за ликвидни залози 
(Liquid staking platforms).  
 

§ Децентрализирани Борси  
 

DEX винаги са имали забележителни нива на 
TVL в DeFi и в момента категорията оглавява 
класациите, както в TVL, така и в броя на 
протоколите с над 23 милиарда щатски долара в 
TVL, разделени между 470+ протокола. След като 
достига своя връх от близо 25 млрд. щ. д. TVL по-
рано тази година, Curve е най-големият DEX в 
DeFi. Curve фокусира вниманието си върху 
стабилни монети и други стабилни двойки и по 
този начин поддържа по-ниски такси  и 
минимизира непостоянните загуби в сравнение с 
други конкурентни протоколи.  

 
Много близо до TVL е друг водещ DEX в 

пространството - Uniswap. Uniswap е едно от най-
широко използваните dApps (децентрализирани 
аплкации) в целия DeFi. По отношение на обема 
на DEX, данните за юни за Uniswap v3 показват 
57 % пазарен дял, малко под върха си от 58 %.    
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§ Платформи за кредитиране  

 
На второ място по отношение на TVL 

кредитирането е друга ключова част от картината 
на DeFi. MakerDAO е един от оригиналните и 
най-реномирани проекти в DeFi, често близо до 
или най-големият проект на TVL в цялото 
пространство.  
 

Фактът, че доминирането на MakerDAO, 
което в момента е около 10,4 %, е редовно 
цитирана и наблюдавана статистика, 
допълнително доказва  силата на проекта Maker.  
 

Без да навлизаме в много подробности, 
протоколът на Maker издава стейбълкойнът Dai, 
децентрализиран токен ERC-20, който е меко 
обвързан с щатския долар, който поддържа чрез 
обезпечение под формата на активи, базирани на 
Ethereum. 
 

Aave, който е близо до върха на класациите на 
TVL, претърпява доста събития в първата 
половина на годината. Само да посочим, че Aave е 
децентрализиран протокол за кредитиране, който 
ефективно функционира като алгоритмичен 
паричен пазар, т. е. кредитите се предлагат чрез 
пулове на ликвидност, които се управляват от 
умни договори.  
 

Aave също е до голяма степен признат за 
пионер в използването на бързи заеми, чрез които 
потребителите могат да заемат криптовалута или 
с недостатъчно обезпечение или без обезпечение, 
да използват крипто по различни причини, 
включително арбитраж и да изплатят средствата 
плюс всички такси в същия блок. 
 

Compound е децентрализиран протокол за 
кредитиране с около 2,8 млрд. щ. д. в TVL. 
Механиката на Compound е до голяма степен 
подобна на Aave, тъй като потребителите могат 
да вземат и дават заеми на платформата, като 
лихвите зависят от предлагането на активи.  
 
Разликите между Compound и Aave са в 

иновациите, като Compound не поддържа бързи 

заеми, нито работи върху други вериги, освен 
Ethereum.  
  

§ Платформи за ликвидни залози (Liquid 
staking platforms)  

 
Все по-популярно допълнение към пейзажа на 

DeFi, лквидното залагане позволява на 
потребителите да залагат своите токени, без да се 
налага да заключват активите или да поддържат 
инфраструктура за залагане. Lido е пазарен лидер 
в сектора, като държи 33 % от всички заложени 
етери във веригата Beacon.  
 

Потребителите могат да залагат произволно 
количество Ether на Lido и да получат stETH в 
замяна, което след това може да се използва за 
кредитиране, обезпечение и други DeFi дейности, 
докато вашият заложен Ether все още печели 
награди за залагане. На графиката по-долу могат 
да се видят всички основни ликвидни платформи 
за залагане, както и доминиращият им пазарен 
дял. 
 

 
§ Деривати  

 
Крипто дериватите са  в по-начален етап от 

своя растеж в сравнение с по-утвърдените сектори 
на заемите и борсите. Това е очевидно по 
отношение на TVL, като в протоколите за 
деривати се държат около 2 млрд. щ. д. в 
сравнение с 24 млрд. щ. д. за DEX и 6 млрд. щ. д. в 
протоколите за кредитиране.  
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dYdX остава най-големият проект в 

пространството с около 680 млн. щ. д. в TVL. dYdX 
е водещият крипто дериват DEX, фокусиран 
върху вечната търговия. През първата половина 
на годината видяхме успешното пускане на ново 
приложение за iOS и Android.  
 

Съвсем наскоро проектът обяви, че много 
популярният dYdX v4 ще бъде разработен като 
самостоятелна верига в екосистемата Cosmos. 
Пускането като самостоятелна верига, а не на 
Ethereum L1 или L2s, означава, че dYdX v4 може 
да се възползва от по-голяма гъвкавост по 
отношение на функциите, включително без такси 
за търговия. Изданието също така „отбелязва 
пълната децентрализация на протокола dYdX“, 
постигайки целта, посочена от екипа в началото 
на 2022 г.  
 

Пазарите на деривати имат някакъв начин да 
растат в крипто и по този начин остават област, 
отворена за иновациите. Смята се, че дериватите 
на TradFi осигуряват ценова ефективност на този 
пазар и с развитието на крипто пазарите можем 
съответно да очакваме пазарите на крипто 
деривати също да растат.  
  

§ Агрегатори на доходност (Yield 
Aggregators)  

 
Агрегаторите на доходност улесняват много 

новите и старите потребители на DeFi да увеличат 
максимално ползите от yield farming. 

Yearn Finance е водещ оптимизатор на 
доходност, който агрегира предложения от други 
DeFi протоколи като Aave, Curve и Compound, за 
да помогне на потребителите да направят най-
добра възвръщаемост.  
 
Управлението се осъществява чрез токена YFI, 

който позволява на притежателите да гласуват за 
редица предложения извън веригата и да 
предлагат правила за екосистемата. Yearn работи 
върху Fantom и Arbitrum и ще се стреми към по-
нататъшно мултиверижно бъдеще през 
следващите месеци. 
 

Друг проект, който си струва да се разгледа, е 
Convex Finance. От пускането си през май 2021 г. 
Convex отбеляза невероятен растеж и сега се 
нарежда в топ 10 на DeFi приложенията, като 
може да се похвали с над 3 млрд. щ. д. в TVL.   
 

5. NFT 
 
Въпреки резкия спад в обема на търговия през 

юни, пазарът на NFT като цяло има устойчива 
първа половина на годината. 2022 г. започна 
силно за NFT, тъй като търговската активност 
нарасна, допринесена от стартирането на 
пазарите LooksRare и X2Y2 и съответните награди 
за търговия, предлагани от тях.  
 
Продажбите на NFT записаха приблизително 

17,7 млрд. щ. д. през първата половина на 2022 г., 
което е подобно на продажбите, регистрирани 
през втората половина на 2021 г. Това също е 
близо 10 пъти ръст на годишна база в сравнение с 
първата половина от 2021 г. Повечето продажби са 
регистрирани между януари и май. Обемът на 
търговията за юни е приблизително 678 млн. щ. д., 
рязък спад от над 80 % в сравнение със средния 
месечен обем на търговия от 3,4 млрд. щ. д. от 
януари до май. 
 

NFT пазарът играе важна роля за улесняване 
на търговската дейност чрез свързване на 
купувачи и продавачи. OpenSea остава водещият 
NFT пазар по обем на търговия и има 
приблизително 50 % пазарен дял. Докато OpenSea 
до голяма степен запазва пазарния си дял през 
последната година, конкуренцията е жестока. 
Нови участници като LooksRare, X2Y2 и Magic 
Eden демонстрират силно представяне през 
първата половина на 2022 г. 
 
На графиката по-долу се вижда как отделните 
купувачи и общият брой транзакции са 
нараснали, но средната продажна цена в долари е 
спаднала през първата половина на 2022 г. 
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6. Част от GameFi 

 
GameFi е комбинация от думите „Игра“ и 

„Финанси“ и включва елементи, както на игри, 
така и на финансови стимули. Освен преките 
парични стимули GameFi предлага перспектива 
за притежаване на дигитални активи във 
виртуални светове, на които играчите посвещават 
голяма част от времето си и потенциал за 
оперативна съвместимост чрез пренасяне на тези 
активи в различни виртуални светове. Огромният 
потенциал, който идва с интегрирането на 
характеристиките на блокчейн технологията, 
игрите, финансизацията и NFT, допринася за 
значителен интерес и растеж на GameFi. 
 
Броят на проектите на GameFi продължи да 

расте и достигна 1551 игри до юни 2022 г. 
Забавящият се растеж обаче е очевиден, тъй като 
растежът от месец до месец намалява до ниски 
едноцифрени темпове на растеж, достигайки 2,5 % 
през юни 2022 г. Като цяло негативните пазарни 
настроения вероятно са допринесли за този спад, 
тъй като участниците на пазара си поемат дъх от 
блокчейн дейностите и броят на стартирането на 
нови игри се забавя. 

 
На графиката по-долу можем да видим месечния 
ръст на броя на GameFi игрите. 
 

 
Ако погледнем кой блокчейн от L1 

доминира в това пространство, ще видим, че 
Ethereum бавно губи пазарен дял с около 34,2 % 
дял, на второ място е Binance Smart Chain с 30,8 % 
дял, на трето място е Polygon с 9,5 %, докато WAX 
блокчейна има 6,8 %, EOS има пазарен дял от 
3,9 %, докато Tron е на шесто място с 3,1 %. Всички 
останали блокчейни заедно имат 11,5 % пазарен 
дял, показано в следващата диаграма: 
 

 
МНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕКСПЕРТИ 
 
Първото интервю е предоставено от Калоян Тошев, 
създателят на най-успешният NFT проект с 
български корени. 
 

1. Кой е Калоян Тошев - MZK 

Артист, дизайнер и предприемач по неволя. 
Занимавам се с дигитално изкуство от около 18 
години, рисувал съм за Coca-Cola, Absolut, 
Smirnoff, Fast Company и други. Мои картини са 
публикувани в множество сайтове и книги за 
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илюстратори, най-значимата от които е 
Illustration Now 4 на Taschen. Започнах да 
продавам свои картини като NFT в началото на 
миналата година, когато NFTтата набираха 
скорост между дигиталните артисти по света. В 
момента съм най-продаваният български 
дигитален артист като мои картини са 
собственост от някои от най-големите 
колекционери в сферата. Създател съм на една от 
първите български колекции Sublimes и с екипа 
му създадохме организация, която се занимава с 
disruptive crypto projects. Също съм част от Noble 
Hire и Awera, два нови стартъпа, като преди това 
бях един от основните хора зад Enhancv. В 
свободното си време се занимавам с екстремни 
спортове и бойни изкуства. 
 

2. Какъв е потенциалът на NFT пазара и 
самата технология 

 
Голям. Ако допуснем, че криптовалутите са 

бъдещето на финансите, то тогава NFT-тата са 
бъдещето на всички дигитални активи. Като 
започнем от най-простото като дигитални 
картини и фотографии, и стигнем един ден до 
всичко, което има собственост като талон на 
колата, нотариален акт или касовата бележка в 
магазина. Най-вероятно в близко бъдеще ще 
видим първото възприемане на технологията от 
социалните мрежи, като всяка картинка, която 
качвате ще става автоматично на NFT, от което 
може да правите пари. Също вашият личен 
профил може да стане на NFT, с което да сменяте 
социалните мрежи, без, например, да се налага да 
попълвате цялата информация за вас всеки път. 
Вероятно скоро време ще видим и един изцяло 
нов начин да сърфираме в интернет, а именно 
метавърсите - виртуални светове, в които всичко, 
което виждате, може да купите като NFT и се 
разплаща с криптовалути. Всичко това 
благодарение на технологията blockchain, която 
позволява прозрачност и доверие между 
ползвателите й. 
 

3. Какво е състоянието на NFT пазара в 
България сравнен в световен мащаб. 

 
В България NFT пазарът е доста малък. 

Повечето хора основно се занимават с „флипване", 
купуват, за да продадат на по-висока цена с цел 
бърза печалба. Има 5 - 6 организации като моята, 
които се занимават със създаването на NFT 
проекти, и има 10-тина артисти, които продават 
своите картини като NFT-та, горе-долу това е. В 

световен мащаб нещата са доста по-различни. 
NFT-тата на практика са новите стартъпи и вече 
виждаме големи имена и фондове да инвестират в 
NFT проекти. Тепърва ще виждаме и много нови и 
смислени проекти да се появяват, както и 
всякакви други проекти да се обръщат към NFT, 
за да се финансират или да ползват новата 
технология. В момента пазарът се намира в т. нар. 
беърмаркет (ниска точка) и много проекти, които 
направиха пари, сега работят над новите си идеи. 
Когато пазарът тръгне нагоре, те ще пуснат 
новите си проекти и ще видим нов връх в NFT 
света. 
 

4. Как може България да се подобри чрез 
тази технология 

 
Ако например държавният апарат започне да 

ползва blockchain и NFT, това ще даде 
прозрачност на всички да виждат кой, къде, какво 
и това ще намали корупцията и измамите 
драстично. Това обаче изисква и приемането и 
ползването на криптовалути. Тези неща не 
виждам как биха се случили у нас в момента. Като 
цяло криптовалутите, blockchain и NFT са врагове 
на сегашните банкови и правителствени системи 
и в следващите години ще видим как те ще се 
борят срещу тези технологии, и не само в 
България, а и във всяка друга страна по света. 
Мисля, че държавата, която първа приеме 
криптовалутите и NFT като част от държавния 
апарат, ще е пионер и потенциално ще поведе 
цяла революция и ще създаде нов модел на 
управление. 
 

5. Как виждате бъдещето на NFT 
индустрията у нас 

 
Честно казано не виждам скоро да се случи 

някакво голямо раздвижване. Може би на 
следващия булмаркет цикъл, ще навлязат нови 
хора, търсейки печалба или научили за 
възможностите на технологията, но дотогава 
мисля, че по-скоро ще останем малко и затворено 
общество. Една от основните причини е и 
високият праг на влизане в NFT-тата заради 
многото нови неща, които всеки трябва да научи, 
за да започне да се занимава с NFT и крипто. 
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Второто интервю засяга крипто образованието в 
България и идва от Емил Бенов от фирмата 
Investclub, което представлява най-голямата 
българска компания за финансово и инвестиционно 
онлайн образование. Investclub се състои от youtube 
канал, сайт, а активността й се простира във всяка 
една друга социална мрежа. Investclub са предоставили 
и първата и най-разбираема крипто книга – „Крипто 
Тайни“, на българския пазар, както и „Наръчник за 
пасивни инвестиции в DeFi“, което е втората й книга 
 Какво е Investclub? 

1. Какво е Investclub? 
 

Investclub е компания, която се старае да 
предостави най-качественото и лесно разбираемо 
образование в сферата на традиционните активи 
и крипто. В сайта ни може да намерите над 8 
различни безплатни и платени обучения, а в ютуб 
канала Investclub може да намерите стотици 
анимирани лекции относно тематика на 
финансите, икономиката и инвестициите.  
 

2. Какво е състояние на крипто 
образованието в България?  

 
Генерално в България интересът към крипто, 

сравнен с другите активни групи, е много голям. 
На база на множество анкети, които сме пускали в 
нашата общност, в които са гласували хиляди 
души, имаме наблюдения, че близо 50 % от 
аудиторията е най-заинтересована от крипто 
сектора. В същото време нивото на образование за 
момента е базово, но напредва с всеки изминал 
ден, все повече и повече.  
 

3. Кои крипто сектори са най-интересни на 
хората в България? 

 
Това, което виждаме, е, че най-продаваното ни 

обучение е „Езикът на криптовалутите“, което 
обхваща напълно целия спектър от крипто активи. 
В сайта ни investclub.bg имаме и специализирани 
обучения за NFT търговия и за изкарване на 
пасивни доходи от сектора на DeFi, но интересът 
там е значително по-малък. Според наши анализи 
това се дължи на факта, че хората първо искат да 
се образоват относно това как работи целият 
крипто пазар и след това търсят 
подспециализация в отделни крипто сегменти. 

4. Какво е бъдещето на крипто 
образованието в България? 

 
Според нас бъдещото крипто образование ще 

дойде главно от онлайн източници на 
информация. Подобно на традиционното 
образование много млади хора се отказват от него 
поради ниското му ниво на ефективност и доста 
високо времетраене на образователния процес.  
 
В днешно време хората искат бърза, ясна и 

качествена информация, която е достъпна до тях 
в удобно за тях време и място. Относно 
развитието на крипто образованието все още сме 
в зародиш и тепърва ще има десетки хиляди души, 
които ще се образоват по темата и ще се 
присъединяват към постоянно нарастващата 
българска крипто общност. 

 
 
 
Третото интервю е с Георги Манолов от отдел Бизнес 
Развитие в „Nexo" 
 

1. Какво представлява Nexo? 
 

Nexo e водещата институция за дигитални 
активи, базирана в България, предлагаща почти 
всички услуги за един крипто потребител, било 
то спестовна сметка за крипто, търговия, обмен на 
валута, отключване на ликвидност без 
продажбата на крипто (това е за индивидуални 
клиенти) и други. Отделно Nexo има 
институционални партньори като Mastercard, 
Fidelity и други.  
 

2. Каква е мисията на Nexo? 
 
Мисията на  Nexo е да бъде „the trusted gateway 

to wealth and digital identity", което би се превело 
като „най-достовернитя портал към богатство и 
дигитална самоличност". Бизнесът на компанията 
е започнал през 2018 г. с един продукт - първите в 
света кредитни линии, които позволяват на 
потребителите да отключват ликвидност, без да 
продават своите активи.  
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В момента Nexo развива бизнеса си и това ще 

позволи на потребителите да управляват 
цялостно своята дигитална самоличност, като 
боравят с множество web 3.0 и DeFi приложения. 
 

3. Кои са най-големите трудности? 
 
Трудностите са неизменна част от бизнеса - 

организационни предизвикателства, регулаторни 
трудности, всеки ден във всеки екип има 
предизвикателства. На този етап сме преминали 
през толкова трудности, че в Nexo сме станали 
ветерани за решаването на различни казуси и 
това ни прави много по-силни. 
 

4. Как бихте оценили развитието на крипто 
през 2022 г.? 

 
Изключително интересна година. Много 

напомня на 2018-та и 2019-та по време на миналия 
мечи пазар. Това е моментът, в който хората и 
компании с визия градят новите продукти, които 
да спомогнат за още по-голямото навлизане на 
крипто в нормалния ден на хората. Това е време 
на възможности, възможностите съществуват 
благодарение на хората, които се образоват, учат, 
тестват и работят. В мечия пазар се случва цялото 
изграждане на инфраструктурата и оттук идва 
бъдещето развитие. 
 

5. Кои са сегашните и бъдещи проекти на 
Nexo 

 
Платформа за търговия - спот + фючърс, скоро 

и опции. Това е първата по рода си платформа за 
търговия, предоставяща инструменти само за 
институции, която сега става достъпна и за по-
малките инвеститори. Това е агрегатор на 
ликвидност за малкия инвеститор. Като, разбира 
се, доста важен продукт е кредитната карта - 
първата в света подобна карта, позволяваща на 
потребителите на крипто активи да запазват 
своите активи и да правят много лесни 
разплащания. Това, което предстои, е да 
развиваме сегашните продукти, тепърва ще 
развиваме web3 продукти, DeFi продукти и 
продукти за метавселената.  

 
Картата е налична в Европа. Работим, за да я 

пуснем в Щатите и после по целия свят. 
 

6. Крипто индустрията в България  
 
Крипто индустрията в България е на едно 

високо ниво, като Nexo е доказателство това. Още 
отпреди 10 години има множество българи, които 
развиват и промотират образованието по темата в 
България. Все повече и повече събития и канали 
се стартират. Индустрията в България е може би 
една от най-развитите в Европа особено имайки 
предвид размера на страната ни. В Nexo работят 
около 600 души.  
 

7. Работещите хора в крипто индустрия  
 
Често са хора с визия, хора, които гледат 

напред в бъдещето и времето. Това показва, че те 
са визионери. Похвално е, че в България има 
доста хора, създаващи иновативни продукти. Това 
явление ще продължи да се ускорява и тепърва 
ще виждаме огромно развитие, като ще влезнат 
много широк спектър от хора. Не само 
програмисти, а хора, занимаващи се с маркетинг, 
дизайн, финанси, логистика. 
 

ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ НА NEXO 
В БЪЛГАРИЯ 
 
Крипто и блокчейн индустрията в страната ни 

се развива все по-динамично и прогресивно. 
Пример за това е Nexo – водеща световна 
регулирана институция за управление на 
дигитални активи, създадена в България. 
Компанията предоставя пълен набор от 
финансови услуги с ползите от криптовалутите. 
Nexo управлява над $4 милиарда активи за над 
5,000,000 потребители в 200+ юрисдикции в цял 
свят и е обработила повече от $130 милиарда 
трансакции от своето основаване през 2018 г.  
 
Финансовата институция работи с утвърдени 

международни партньори като Fidelity и 
Mastercard и е първата крипто компания с одит на 
активите в реално време от американската 
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счетоводна фирма Armanino. Nexo има и най-
голям брой лицензи в сравнениe със своите 
конкуренти – над 50 в глобален мащаб и десетки в 
САЩ. Като член на T.R.U.S.T. и Crypto Market 
Integrity Coalition (CMIC) компанията насърчава 
интегрирането на регулации в крипто света, 
както и диалога между лидерите в индустрията и 
активното въвличане на държавните органи. 
 

Nexo развива и диверсифицира продуктите си, 
предлагайки на клиентите решения, които им 
позволяват да използват средствата си, както в 
крипто пространството, така и извън него. 
Последната иновация в портфолиото ѝ е Nexo Pro 
– глобална трейдинг платформа, която предлага 
усъвършенствани инструменти за търговия с 
дигитални активи на индивидуални потребители. 
Nexo Pro търси най-добрата цена и най-
ефективното изпълнение на спот, фючърси и 
маржин поръчки напълно автоматизирано за 
своите потребители. Платформата дава достъп до 
агрегирана ликвидност чрез един акаунт – 
инструмент, който преди беше достъпен само за 
големи институционални клиенти.  
 
През пролетта на 2022 г. на пазара излязоха 

Nexo Prime и Nexo Card.  Nexo Card e първата по 
рода си крипто кредитна карта, създадена в 
партньорство с Mastercard и DiPocket. Продуктът 
позволява на потребителите да използват 
стойността на своите дигитални активи, без да ги 
продават. Картата се приема от над 92 милиона 
търговци в цял свят, работещи с Mastercard, и дава 
възможност на клиентите да се разплащат с до 90 % 
от фиатната стойност на своите криптовалути.  
 

Nexo Prime e трейдинг платформа, която 
предлага на корпоративни, институционални и 
състоятелни инвеститори всички инструменти, 
необходими за търговия, заем и сигурно 
съхранение на техните дигитални активи. 
 
През последната година компанията обяви и 

своя вътрешен фонд за инвестиции и 
придобивания, фокусиран върху метавърс и Web3 
проекти – Nexo Ventures. Фондът инвестира 
дългосрочно $150 милиона в ритейл и 

институционални проекти. До момента Nexo 
Ventures е вложил капитал в над 60 обещаващи 
компании в ранен етап от своето развитие като 
Realms of Ethernity, Rocifi и Improbable. 
 
В края на септември 2022 г. Nexo придоби и 

дял от американска банка с федерален лиценз – 
Summit National Bank. Сделката позволява на 
финансовата институция да разшири дейността 
си в САЩ, предлагайки на клиентите си там 
възможността да ползват услуги като банкови 
сметки и карта, както и обезпечени заеми.  
 

Nexo продължава да подобрява качеството на 
услугите си и да развива продуктови иновации. 
През изминалата година бе създаден и Nexo 
Booster, който предоставя възможности за 
ливъридж в платформата и позволява на 
потребителите да увеличат покупателната 
стойност на активите си. Компанията представи 
Nexo Multichain Bridge като интегрира Polygon за 
по-бърз и достъпен трансфер на активи между 
Polygon и Etherеum мрежите. Интеграцията на 
Metamask пък дава възможност на клиентите да 
прехвърлят средства от своя Metamask портфейл, 
без да напускат приложението на Nexo. Не на 
последно място, българската компания подписа и 
план за придобиване на Vauld, което ще ѝ 
позволи ускореното навлизане и утвърждаване на 
азиатския пазар. 
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