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С напредъка в областта на big data, изкустве-
ния интелект и експоненциалното развитие на 
блокчейн технологиите и свързания с тях бум 
на криптовалутите, на пазара всеки ден се по-
явяват нови технологични решения и услуги. 
Всички тези иновации от последното десети-
летие са естествено продължение на предше-
стващите ги интернет търговия и дигитализа-
ция на плащанията, започнали доста по-ранно

Само в рамките на един човешки живот  се 
появиха кредитните карти, телефонното банки-
ране, електронните пари, онлайн банкирането, 
мобилните плащания, криптовалутите и т.н. 
Светът става все по-свързан и все по-забързан, 
а конкуренцията се засилва във всяко отноше-
ние. 

Секторът на финансовите технологии и ди-
гиталните разплащания дава всички основания 
да предвидим, че ни предстоят много интерес-
ни времена, с все по-разнообразни, по-евтини 
и най-вече – по-масови услуги. 

Основните фактори, които влияят на тези 
процеси и дават отражение върху развитието 
на сектора са: (i)  технологичното развитие и 
иновациите и (ii)  регулациите, които по дефи-
ниция винаги са обусловени от икономически 
и политически фактори. И докато е трудно да 
се предвиди как ще се развият технологиите, 
регулациите, макар и изоставащи, като че ли 
дават известна идея за посоката или рамката, в 
която индустрията ще се движи.

Ето защо, за да придобием общо усеща-
не какво предстои, е добре да погледнем към 
планираните или вече реализираните  законо-
дателни инициативи на една от водещите ико-
номически сили в света – ЕС.  

Законодателни инициативи в ЕС 
Особен интерес представляват проучвани-

ята за евентуално въвеждане на цифровото 
евро и проекта за Регламент относно паза-
рите на криптоактиви, който е част от Стра-
тегията за дигитални финанси на ЕС. Тази 
стратегия включва още няколко нормативни 
акта, насочени към регулиране на сигурността 

With the development of big data, artificial 
intelligence and the exponential development 
of blockchain technologies and the associated 
boom in cryptocurrencies, new technological 
solutions and services are appearing on the 
market every day. All these innovations from 
the last decade are a natural continuation of the 
preceding internet commerce and digitaliza-
tion of payments, which started much earlier.

Credit cards, telephone banking, electron-
ic money, online banking, mobile payments, 
cryptocurrencies, etc. have appeared in just 
one human life. The world is becoming more 
connected and faster, and competition is inten-
sifying in every way.

The sector of financial technologies and 
digital payments gives us every reason to pre-
dict that we will have very interesting times 
ahead, with more and more diverse, cheaper 
and, most of all, more mass services.

The main factors which influence these pro-
cesses and affect the development of the sec-
tor are: (i) the technological development and 
innovation and (ii) the regulations, which by 
definition are always determined by econom-
ic and political factors. And while it is diffi-
cult to predict how technology will develop, 
regulations, although lagging behind, seem to 
give some idea of   the direction or framework 
in which the industry will move.

Therefore, in order to gain a general glimpse 
of what lies ahead, we should take a look at 
the planned or already implemented legislative 
initiatives of one of the world’s leading eco-
nomic powers - the EU.

Legislative initiatives in the EU
Of particular interest are the studies on the 

possible introduction of the digital euro and 
the draft Regulation on cryptocurrency 
markets, which is part of the EU Digital Fi-
nance Strategy. This strategy includes several 
other legal acts aimed at regulating the secu-
rity of the financial sector and the so-called 
“distributed ledger technologies” used and 

● Как ще се развиват 
финансовите технологии и 
бизнеси по устойчив, стабилен  
и дълготраен начин в рамките  
на ЕС 
От адв. Христо Нихризов

● How financial technologies  
and businesses are going to 
develop in a sustainable,  
stable and long-lasting way within 
the EU 
By Hristo Nihrizov, lawyer
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на финансовия сектор и на т.нар. технология 
на разпределения регистър (distributed ledger 
technologies), използвани и популяризирани в 
резултат на възхода на редица криптовалути 
като Bitcoin и Ethereum. 

Няколко са фундаменталните фактори, за-
легнали в основата на всички тези регулатор-
ни инициативи и именно с тях ще трябва да се 
съобразят компаниите и инвеститорите, които 
желаят да развиват финансови технологии и 
бизнеси по устойчив, стабилен и дълготраен 
начин в рамките на ЕС:

1. На първо място следва да се отбележи 
сигурността, която в областта на финансите 
винаги е била и ще продължи да бъде водеща. 
Това понятие само по себе си може да бъде 
разслоено в следните няколко измерения: (i) 
сигурността на технологичните решения (ки-
берсигурност) от гледна точка на наличност 
и безпроблемна работа на системи и услуги и 
защитата им от неоторизиран достъп, (ii) си-
гурността на отделните транзакции и услуги 
в смисъл на ограничаване на възможностите 
за използването им за извършване на измами 
и други престъпления, в това число и такива, 
свързани с изпирането на пари и финансиране-
то на тероризма, (iii) сигурността като възмож-
ност за защита на правата на заинтересованите 
лица, притежаващи криптоактиви, дигитално 
евро или ползващи различните видове фи-
нансови услуги и, не на последно място, (iv) 
сигурност на европейската финансова систе-
ма, както в рамките на Еврозоната, така и на-
ционалните финансови системи на държавите 
членки.  

2. На следващо място, ключова е ролята на 
концепцията за единния цифров финансов 
пазар, в който липсва кошмарната за всеки ци-
фров бизнес фрагментирана национална регу-
лация, която често ограничава или затруднява 
трансграничното предоставяне на финансови 
услуги и свободното движение на капитали. 
Целта на регулацията е да предоставя равно-
поставени възможности за развитието на сек-
тора на финансите и да го постави на водещо 
място в световен мащаб. 

3. Европейските ценности, разглеждани 
в светлината на правата и свободите на евро-
пейските граждани и защитата на личните им 
данни, са следващият естествен фактор, който 
ще предопределя духа на бъдещите регулации. 
Европейските потребители, особено онези с 
недостатъчни дигитални умения, които и сега 
са пряко или косвено засегнати от развитието 
на финансовите технологии и промяната на 

promoted as a result of the rise of a number 
of cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethe-
reum.

There are several fundamental factors un-
derlying all these regulatory initiatives, and 
these will be the ones that companies and in-
vestors who want to develop financial technol-
ogies and businesses in a sustainable, stable 
and long-lasting way within the EU will have 
to take into account:

1. First of all, it should be noted that secu-
rity in the field of finance has always been and 
will continue to be at the front. This concept in 
itself can be stratified into the following sev-
eral dimensions: (i) security of technological 
solutions (cybersecurity) in terms of availabil-
ity and smooth operation of systems and ser-
vices and their protection from unauthorized 
access, (ii) the security of individual transac-
tions and services in the sense of limiting the 
possibilities for their use to commit fraud and 
other crimes, including those related to money 
laundering and terrorist financing, (iii) securi-
ty as an opportunity for protection of the rights 
of the people concerned, holding cryptocur-
rencies, digital euro or using different types of 
financial services and, last but not least, (iv) 
the security of the European financial system, 
both within the euro area and the national fi-
nancial systems of the Member States.

2. Next, the key role is played by the con-
cept of the unified digital financial market, 
which lacks the horrific fragmented national 
regulation for any digital business, which often 
restricts or hinders the cross-border provision 
of financial services and the free movement of 
capital. The purpose of the regulation is to pro-
vide equal opportunities for the development 
of the financial sector and to place it in a lead-
ing position worldwide.

3. European values, seen in the light of the 
rights and freedoms of European citizens and 
the protection of their personal data, are the 
next natural factor which will determine the 
spirit of the future regulations. European con-
sumers, especially those with insufficient dig-
ital skills, who are still directly or indirectly 
affected by the development of financial tech-
nologies and changes in the way financial mar-
kets operate, undoubtedly need the addition-
al protection which can be provided to them 
through regulation.

We should not also forget the fact that users 
of digital financial services are still voters who 
are already living, working hard and investing 



61

◼ FINANCE	 Bloomberg	Businessweek	Bg	 November,	2021

61начина на функциониране на финансовите па-
зари, безспорно се нуждаят от допълнителната 
защита, която може да им бъде дадена посред-
ством регулациите.

Тук не трябва да се забравя, че ползвателите 
на дигитални финансови услуги все пак са и 
избиратели, които вече усилено живеят, рабо-
тят и инвестират в криптоактиви и нови финан-
сови услуги и в мнозинството си се нуждаят от 
защитата на закона.

4. Не на последно място, запазване на суве-
ренитета на европейската финансова система 
и контрола на ЕС и държавите членки върху 
собствените им финансови политики върви 
ръка за ръка с ограничаването на зависимостта 
от играчи от трети страни. Това обстоятелство 
е ключово за разбиране на предприетия регула-
торен подход. 

Изглежда сякаш водещата роля и домина-
цията на американски и китайски интернет 
гиганти в областта на комуникациите, онлайн 
търговията, онлайн търсенето и рекламата, из-
куственият интелект и други нови технологии 
имат ролята на спусък за стремежа на ЕС да 
осигури максимално предвидима, технологич-
но неутрална и насърчаваща иновациите собст-
вена регулаторна рамка. Едно от средствата за 
постигане на тази своеобразна еманципация 
изглежда ще бъде въвеждането на нова евро-
пейска валута – цифровото евро. 

in cryptocurrencies and new financial services, 
and the majority of them need the protection 
of the law.

4. Last but not least, keeping the sovereign-
ty of the European financial system and the 
control of the EU and the Member States over 
their own financial policies goes hand in hand 
with reducing dependence on third-country 
players. This circumstance is the key to under-
standing the regulatory approach applied.

It seems the leading role and dominance of 
US and Chinese internet giants in communica-
tions, online commerce, online search and ad-
vertising, artificial intelligence and other new 
technologies seem to be the trigger for the EU 
quest to provide the most predictable, technol-
ogy-neutral and innovation-friendly regulatory 
framework. One of the means to achieve this 
kind of emancipation seems to be the introduc-
tion of a new European currency - the digi-
tal euro.

Ensuring the possibility of pursuing the 
most independent monetary, financial and 
trade policy as an expression of the sovereign-
ty of the EU and the Member States can also 
be clearly identified as the aim of the new reg-
ulations and especially of the idea of   this new 
currency.

In addition, this desire to strengthen its own 
sovereignty, acts as a natural counterpoint to IL
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Гарантирането на възможността за водене 
на максимално независима парична, финансо-
ва и търговска политика като израз на сувере-
нитета на ЕС и държавите членки също може 
да бъде ясно открита като цел на новите регу-
лации и особено на идеята за тази нова валута. 

В допълнение, този стремеж за подсилване 
на собствения суверенитет се явява естест-
вен контрапункт на широко прокламираната 
от поддръжниците на криптовалутите цел за 
създаване на общоприето и сигурно платежно 
средство, независимо от и неподчинено на от-
делни правителства и държави и защитено от 
едностранната им намеса в подкрепа на даден 
национален интерес. 

В проявление на горните принципи, пред-
стоящата регулация цели да въведе известна 
доза сигурност в областта на криптоактивите 
като инвестиционен инструмент и средство за 
осъществяване на плащания с цел подсилване 
на ролята и позициите на ЕС в областта на фи-
нансовите технологии. От друга страна, идеята 
за цифрово евро може да се обясни с желание-
то на ЕС да впрегне част от същите тези техно-
логии като инструмент и средство за запазване 
и засилване на собствения си суверенитет. 

Това ясно се вижда от разработената към 
момента концепция за същността на цифрово-
то евро и по-конкретно от „Доклада за цифро-
вото евро“ от октомври 2020 и  Доклада „Об-
хват на експериментирането с цифровото евро 
и ключови уроци“ от октомври 2021, изготвени 
от Европейската централна банка и Евросисте-
мата. Ето някои от водещите характеристики 
на цифровото евро според тези два документа. 

Ключови параметри на цифровото евро
То ще има еднаква стойност с еврото и ще 

се ползва съвместно с него, но няма да бъде 
паралелна валута. По този начин евентуални  
колебания в стойността му ще са ограничени 
до тези типични за класическото фиатно евро. 

Цифровото евро ще бъде официална валута, 
чието издаване ще се контролира от Евросис-
темата, но ще бъде лесно достъпно и за трети 
страни и техните граждани. Ще бъде средство 
за водене на паричната политика, т.е. за него 
ще се определя референтен лихвен процент, 
а обемът цифрово евро в обръщение ще бъде 
контролиран. То ще бъде неутрално от пазарна 
гледна точка и няма да ограничава частни ре-
шения (например електронни пари), а ще може 
да работи заедно с тях. Ще бъде достъпно за 
всички граждани на ЕС и ще позволява свобод-
ни плащания между тях, включително в режим 
офлайн.

the widely proclaimed goal of cryptocurren-
cy proponents to create a common and secure 
means of payment, regardless of and not sub-
ject to individual governments and states and 
protected from unilateral interference in sup-
port of a given national interest.

In the light of the above principles, the forth-
coming regulation aims to introduce a degree 
of security in the field of cryptocurrencies as 
an investment instrument and a means of mak-
ing payments in order to strengthen the role 
and position of the EU in the field of financial 
technologies. On the other hand, the idea of   a 
digital euro can be explained by the EU desire 
to harness some of these same technologies as 

a tool and means of preserving and strengthen-
ing its own sovereignty.

This can be clearly seen from the concept of 
the nature of the digital euro developed so far, 
and in particular from the Digital Euro Report 
of October 2020 and the Scope of Experiment-
ing with the Digital Euro and Key Lessons of 
October 2021, prepared by the European Cen-
tral Bank and the Eurosystem. Here are some 
of the leading features of the digital euro ac-
cording to these two documents.

Key parameters of the digital euro
It will have the same value as the euro and 

will be used together with it, but will not be a 
parallel currency. In this way, any fluctuations 
in its value will be limited to those typical of 
the classic fiat euro.

The digital euro will be the official curren-
cy, the issuance of which will be controlled by 
the Eurosystem, but will also be easily accessi-
ble to third countries and their citizens. It will 
be a means of conducting monetary policy, i. 
e. a reference interest rate will be set for it and 
the volume of digital euro in circulation will 
be controlled. It will be market neutral and will 
not restrict private solutions (e. g. electronic 
money), but will be able to work with them. It 

Целта, изглежда, е 
криптовалутите  да бъдат 

възприемани 
като форма на цифрова „стока“ 
или инструмент, в който може 

да се инвестира по подобие 
на инвестиционното злато 

например.
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Регулация на криптоактиви
В контраст на цифровото евро, проектът за 

Регламент относно пазарите на криптоактиви е 
малко по-либерален от гледна точка на разгле-
даните по-горе основни фактори и принципи 
и вероятно ще бъде в основата на първата съ-
щинска регулация на криптоактивите и свърза-
ните с тях услуги на ниво ЕС.  

Прави впечатление обстоятелството, че в 
проекта никъде не се говори за криптовалути, 
а за криптоактиви, дефинирани като „цифро-
во представяне на стойност или права, които 
могат да бъдат прехвърляни и съхранявани 
електронно посредством технология на раз-
пределения регистър или друга подобна техно-
логия“. Вероятно това е свързано с желанието 
на Европейската комисия да не насърчава из-
ползването на криптовалутите като пари и пла-
тежно средство, с което човек сутрин на път за 
работа да си купи кафе например. 

Целта, изглежда, е криптовалутите (дефини-
рани като криптоактиви) да бъдат възприемани 
като форма на цифрова „стока“ или инстру-
мент, в който може да се инвестира по подо-
бие на инвестиционното злато например. Все 
пак никой не носи злато в джоба си, за да си 
купи кафе сутрин. Така, криптоактиви, базира-
ни на технологията на разпределения регистър 
като широкопопулярните Bitcoin и Ethereum, 
които и сега се ползват предимно като инвес-
тиционен инструмент и много по-ограничено 
като платежно средство, изглежда ще продъл-
жат да имат ограничено участие в обичайния 
граждански и търговски оборот поне в близко 
бъдеще. 

Дали тази прогноза ще се окаже вярна, ще 
покаже времето, но развитието на двете ини-
циативи – за въвеждане на цифровото евро и 
регулацията на криптоактивите – при всички 
случаи ще бъде важен индикатор за бъдещето 
на финансовите технологии, поне в ЕС, и си за-
служава да бъде следено. 

Амбицията и за двата проекта е да бъдат 
приети максимално бързо, но с оглед особе-
ностите на законодателния процес можем да 
очакваме, че в най-добрия случай Регламентът 
ще бъде приет през идната 2022. Що се отнася 
до цифровото евро - за него ще трябва да поча-
каме повече, защото идеята все още е в ранната 
си фаза на развитие.

will be accessible to all EU citizens and will 
allow free payments between them, including 
ones in offline format.

Regulation of cryptocurrencies
In contrast to the digital euro, the draft Reg-

ulation on cryptocurrency markets is slightly 
more liberal in terms of the key factors and 
principles discussed above and is likely to un-
derlie the first genuine regulation of cryptocur-
rencies and related services at EU level.

It is worth noting that the project does not 
mention cryptocurrencies, but cryptocurren-
cies, defined as “a digital representation of 
value or rights that can be transferred and 
stored electronically through distributed reg-
istry technology or other similar technology.” 
This is probably due to the European Commis-
sion’s desire not to encourage the use of cryp-
tocurrencies as money and a means of payment 
to buy for example coffee in the morning on 
the way to work.

The aim seems to be to perceive cryptocur-
rencies (defined as cryptoassets) as a form of 
digital “commodity” or an instrument that can 
be invested in, like investment gold, for ex-
ample. After all, no one carries gold in their 
pocket to buy coffee in the morning. Thus, 
cryptocurrencies based on distributed registry 
technology such as the popular Bitcoin and 
Ethereum, which are still used primarily as an 
investment instrument and much more limit-
ed as a means of payment, most probably will 
continue to have limited participation in ordi-
nary civil and commercial turnover at least in 
the near future.

Time will show whether this prediction will 
turn out to be true, but the development of the 
two initiatives - the introduction of the digi-
tal euro and the regulation of cryptocurrencies 
will in any case be an important indicator for 
the future of financial technology, at least in 
the EU and is worth following.

Intentions for both projects are to be adopt-
ed as soon as possible, but given the specific 
character of the legislative process, we can ex-
pect that at best the Regulation will be adopted 
in the next 2022. As for the digital euro - we 
will have to wait for it more because the idea is 
still in its early stages of development.

В	РЕЗЮМЕ	С	напредъка	в	областта	на	big	data,	изкуствения	
интелект	и	експоненциалното	развитие	на	блокчейн	
технологиите	и	свързания	с	тях	бум	на	криптовалутите,	на	
пазара	всеки	ден	се	появяват	нови	технологични	решения	и	
услуги

BOTTOMLINE	With	the	development	of	big	data,	artificial	
intelligence	and	the	exponential	development	of	blockchain	
technologies	and	the	associated	boom	in	cryptocurrencies,	new	
technological	solutions	and	services	are	appearing	on	the	market	
every	day.


