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ВЪВЕДЕНИЕ 

Идеята за монографията на тема „Цифрови трансформации в архивното дело‖ 

се породи от необходимостта системата на държавните архиви да отговори на 

съвременните нужди и доверие на потребителите на архивна информация, физически и 

юридически лица, в административните процеси и воденето на регистри. 

Модернизиране и осъвременяване на архивите не може да се случи без да се използват 

новите технологични възможности. Именно блокчейн системата е пътят по който 

архивите могат вървят, за да „наваксат‖ забавеното дигитализирането и да продължават 

да изпълняват ролята си на пазители на документалното наследство на страната ни. 

Основен въпрос в съвременното общество на бързоразвиващи и променящи се 

информационни технологии е до каква степен може да се вярва на цифровата 

информация и направеното изследване дава точен и категоричен отговор на въпроса. 

Подбрани, разгледани и анализирани са проекти, както от Европа, така и от 

САЩ, Китай и Южна Корея на т.нар. ―добри практики‖ и приложение им съобразно 

административната спецификата в България и информационната сигурност, от гледна 

точка на е-управлението и архивното дело. Основните критерии при подбора са 

нововъведения и разработките на изброените държави по отношение на внедряване на 

блокчейн технологиите и сходствата, в административно отношение, със ситуацията на 

архивното дело на България. Предлаганите внедрени модели на управление и 

използване, гарантират сигурността, надеждността и целостта на архивните записи, 

премахват се посредниците между институциите и гражданите и по този начин се 

съкращават разходи и време за получаване на услугата. 

Специално внимание отделих на 区 块 链 白 皮 书, （2020 年) (White paper) 

издание на Китайска академия за информационни и комуникационни технологии 

от декември 2020 г. Публикацията се определя като ръководство за разработване, 

внедряване и приложение на блокчейн технологиите и като втора страна в глобален 

аспект, Китай отбелязва напредъка и тенденциите за развитието на блоковата система. 

От изданието се добива опит от реалната действителност за използването на блоковата 

система, с конкретни казуси и проблеми. 

С настоящото изследване се да допълва и доразвива дигитализацията на 

архивните документи и превръща системата на архивите в адекватна и отговаряща на 

съвременните нужди администрация. 

С правата на Държавна агенция „Архиви‖, според Закона за Националния 
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архивен фонд, ще наложи рамки и нормативни изисквания за съхраняване и използване 

на дигитални архивни документи в администрациите и ролята й ще е решаваща за 

въвеждането на електронно правителство в България. 

Архивните институции имат възможност да участват в създаването на т.нар. 

нова архитектура на сигурност, доверие и надеждност. Предизвикателството е в това да 

се да докаже, че могат да съхраняват цифрови записи толкова надеждно и толкова 

дълго, колкото и хартиените. 
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ГЛАВА ПЪРВА. КАКВО Е БЛОКЧЕЙН? 

Блокчейн се определя като система за записване на информация по начин, с 

който е невъзможно промяната, манипулиране или измама на системата. По своето 

същество това е цифров регистър, който се копира и разпространява в мрежата 

компютърни системи в блокчейна. Информацията се съхранява във „верига на блокове‖ 

всеки от които съдържа определен брой комуникации
1
.Технологията се използва за 

сигурно прехвърляне на ценности като пари, собственост, договори и т.н., без да се 

изисква посредник от трета страна, например участник като банков сектор или 

администрация. 

Схема на блокчейн система
2
 

 

1.1. Как работи блокчейн? 
 

Системата на блокчейн се състои от следната конфигурация от елементи: 

1. Данни. Това е информацията, която се съхранява в блоковия елемент; 

2. Хеш. Хешът наподобява пръстов отпечатък. Този свързващ елемент е 

уникален и се предава при последващия блок; 

3. Хеш, но на предишни данни. Хешът на предишен блок е последното 

парче в блокчейновата верига. 

                                                
1
 Генкин, А., Михеев, Ал. Блокчейн: Как это работает и что ждет вас завтра, Москва, 2018, p.35 

2
 https://www.guru99.com/blockchain-tutorial.html#1 
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Схема на блокчейн система с акцентвърху хеш елемент
3
 

 

Първият блок във веригата се нарича блок Genesis – начален блок. Основно 

правило за системата блокчейн е, че всеки нов блок във веригата е свързан с предишния 

блок. 

Хешът е изключително важен, когато трябва да открием промени в пресечните 

точки. Всъщност той се определя като пръстов отпечатък, който е уникален за всеки 

блок. Чрез него се идентифицира блока и цялото му съдържание и винаги е уникален, 

точно като пръстов отпечатък. Така че след като се създаде блок, всяка промяна вътре в 

блока ще доведе до промяна на хеша. 

Транзакцията се проверява от мрежата чрез „консенсусен механизъм‖, 

който позволява на потребителите в peer-to-peer мрежата да валидират 

транзакциите и да актуализират регистъра в цялата мрежа. Консенсусният 

механизъм се използва за установяване на доверие в точността на данните в 

системата, което обикновено се установява от посредник или администратор в 

централизирана система. Консенсусният механизъм е процес, чрез който възлите в 

разпределена мрежа се договарят за предложените транзакции. Този механизъм 

осигурява начин за записване на информация в регистъра по начин, който 

гарантира цялост, неизменност и не на последно място последователност на 

данните. Механизмите за консенсус са правила и протоколи за управление на 

разпределената мрежа, които позволяват записването, завършването и 

изпълнението на транзакции при определени условия. Следователно може да се 

изгради консенсус върху предишната транзакция, образувайки последователност от 

транзакции, подобна на книга. В блокчейн технологията множество транзакции са 

                                                
3
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групирани в блок, който математически се отнася към предишния блок. Има 

случай, например при биткойна, след определено време се създава нов блок с 

извършените транзакции, включени в блока и валидирани в мрежата. Това образува 

верига от блокове: оттук и името „блокчейн‖
4
. 

Например верига от 3 блока. 1
–ви

 блок няма предшественик и той няма хеш на 

предишния блок. Блок 2 съдържа хеш на блок 1. Докато блок 3 съдържа хеш на блок 2. 

Схема на блокчейн вериага
5
 

Следователно всички блокове съдържат хешове на предишни блокове. Имено 

това е техниката, която прави блокчейн толкова сигурна и надеждна технология. 

В случай на хакер атака, която може да промени данните, присъстващи в блок 

2. Съответно, хешът на блока също се променя. Но блок 3 все още съдържа стария хеш 

на блок 2. Това прави блок 3 и всички следващи блокове невалидни, тъй като нямат 

правилния хеш на предишния блок. 

 

                                                
4
 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 9 p. 

5
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Схема на блокчейн вериага при опит за манипулиране на информацията
6 

В резултат на което, промяната на един блок може бързо да направи всички 

следващи блокове невалидни. 

Ключова функция, използвана от множество блокчейн, са интелигентните 

договори. Те са части от софтуер, които изпълняват определено действие въз 

основа на състоянието на системата или транзакция, която се случва. 

Интелигентният договор е компютърна програма или протокол, който улеснява, 

проверява или изпълнява условията на договор. Интелигентните договори работят 

като децентрализирана книга. Те са независими от човешка намеса и се изпълняват 

автоматично. Разглеждат се като частни регулаторни рамки - система от правила, 

които управляват транзакциите между заинтересованите страни. Веднъж 

създадени, интелигентните договори са неотменими и обвързващи, задействайки, 

но нерешен проблем с обработката на щети, причинени от неправилна работа или 

грешки в кода.
7
 

 

1.2. Доказателство за работа 
 

Хешовете са отличен механизъм за предотвратяване на нарушения, сегашните 

компютри са високоскоростни и могат да изчисляват стотици хиляди хешове в секунда. 

За няколко минути извършителя на манипулации може да подправи блок и след това да 

преизчисли всички хешове на други блокове, за да направи блокчейн валиден отново.
8
 

                                                
6
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7
 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 9 p. 

8
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За да реши този проблем, блокчейните използват концепцията за доказване на 

работа. Това е механизъм, който забавя създаването на новите блокове. 

Доказателството за работа е изчислителен проблем, който изисква определени 

усилия за решаване. Времето, което е необходимо за проверка на резултатите от 

изчислителния проблем, е много по-малко в сравнение с усилията, необходими за 

решаване на самия изчислителен проблем.
9
 

В случай на биткойн отнема почти 10 минути, за да се изчисли необходимото 

доказателство за работа, за да се добави нов блок към веригата. Като се има предвид 

нашия пример, ако хакер иска да промени данните в Блок 2, той ще трябва да извърши 

доказателство за работа (което ще отнеме 10 минути) и едва след това да направи 

промени в Блок 3 и всички следващи блокове.
10

 

 

Схема на доказателство на работа на блокчейн
11

 

Този вид механизъм прави доста трудно подправянето на блоковете, така че 

дори да подправите дори един блок, ще трябва да преизчислите доказателството за 

работа за всички следващи блокове. По този начин механизмите за хеширане и 

доказване на работа правят блокчейн сигурен. 

 

 

 

                                                
9
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1.3. Видове блокчейн 
 

В зависимост от достъпност до информация в мрежата на блокчейна може да се 

разграничат четири основни типа. 

 

Видове блокчейн системи
12

 

1.3.1. Публична блокчейн система 
 

В този тип блокчейн регистрите са 

видими за всички в интернет. Той 

позволява на всеки да провери и добави 

блок от транзакции към блокчейна. Те са с 

отворен код, който се поддържа от много 

администратори.
13

 Всеки потребител може 

да стане част от блокчейна, да извършва 

транзакции, да ги проверява и да остане 

анонимен. 

Пример за приложението на този тип блокчейн е биткойна. 

 

Схема на публична блокчейн система
14

 

                                                
12

 https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/08/types-of-blockchain-public-private-between  
13

 Nara, Blockchain White paper, 2019, p.6 
14

 https://medium.com/coinmonks/a-beginners-guide-to-understanding-the-blockchain-part-4-public-vs-private-

blockchains-37ff950ccb47 
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1.3.2.Частна блокчейн система 

 

Частната блокчейн система най-общо обяснено се използва рамките на една 

администрация/организация. Тя позволява само на 

определени хора от организацията да проверяват и 

добавят блокове за транзакции. Тук се въвежда 

ролевото значение на различните участници в 

процеса. Този тип блокчейн има определени правила, 

които регулират транзакциите между участниците в 

мрежата /възли/. Най-често организациите използват 

тази система за вътрешни цели с всички валидатори 

на транзакции, принадлежащи на една и съща 

компания. 

Схема на частна блокчейн система
15

 

 

1.3.3. Разрешена или хибридна блокчейн система 

 

Схема на разрешена/хибридена блокчейн система
16

 

Понякога институциите използват, най-доброто от двата предходни модела. 

Този вид система е хибридния блокчейн и позволява създаване на частна система 

заедно с публична система. По този начин те могат да контролират кой има достъп до 

конкретни данни, съхранявани в блокчейна, и какви данни са отворени за всички 

                                                
15

 https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/08/types-of-blockchain-public-private-between  
16
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участници в мрежата. 

Представлява голяма разпределителна блокчейн система, в която има 

установени роли. Най-често са служители, които могат да изпълняват точно определени 

функции. Пример за това е банкови институции, които споделят деликатна информация 

за парични резерви, чрез блокчейн.
17

 

 

1.3.4.Консорциум 
 

 
Схема на консорциум блокчейн система

18
 

 

В този вариант на блокчейн само група организации могат да проверяват и 

добавят транзакции. Нарича се още обединен блокчейн. Наподобява хибридния модел, 

защото е частен с ограничен достъп. Блокчейн на консорциума се използва между 

организации и се контролира само от предварително оторизирани възли. 
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18
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В табличен вид са показани предимствата и недостатъците на различните 

видове блокчейн системи, както и сферата на обществен живот, където се използват. 

 

 

 Публичен Частен Хибриден Консорциум 

Предимс

тва  

Независим/самос

тоятелен; 

Прозрачен; 

Достоверен. 

Контрол на 

достъпа. 

Представяне/изп

ълнение. 

 

Контрол на 

достъпа; 

Представяне/изпъ

лнение; 

Мащабност. 

Контрол на 

достъпа; 

Мащабност; 

Сигурност. 

Недостат

ъци  

Представяне/изп

ълнение; 

Мащабност; 

Сигурност. 

Достоверност; 

Проверка на 

достоверността. 

Прозрачност; 

Надграждане. 

Прозрачност. 

Употреб

а  

Криптовалута; 

Валидация/потвъ

рждаване на 

документи. 

Вериги за 

доставки; 

Достъпна за 

притежателя. 

Медицински 

досиета; 

Недвижими 

имоти. 

Банково дело; 

Изследовател

ски 

проучвания; 

Вериги за 

доставки. 

 

1.4. Блокчейн архитектура 

 

1.4.1.Разпределена мрежова отговорност и роли в процеси 
 

Има обаче още един метод, който се използва от блокчейн системата, за да се 

защитят, и това е чрез разпространение. Вместо да използват централен обект за 

управление на веригата, блокчейн използват разпределена партньорска мрежа и всеки 

има право да се присъедини. Когато някой влезе в тази мрежа, той ще получи пълното 

копие на блокчейна. Всеки компютър се нарича възел или разклонение. 
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В случай, че някой потребител иска да създаде нов блок, то този нов блок се 

изпраща до всички потребители в мрежата. Всеки възел/разклонение трябва да провери 

блока, за да се увери, че не е променен. След пълна проверка на всеки 

възел/разклонение този блок се добавя към блокчейна. 

 

Схема на разпределителната мрежова отговорност
19

 

 

Всички тези възли в мрежата трябва да са единодушно съгласни кои блокове са 

валидни и кои не. Възлите в мрежата ще отхвърлят блокове, които са подправени или 

манипулирани. 

За успешно подправяне на блокчейн са необходими следните стъпки: 

1. Трябва да подправят всички блокове на веригата; 

2. Да се повтори доказателството за работа за всеки блок; 

3. Да се поеме контрола над повече от 50% от peer-to-peer мрежата. 

След като направят всички тези стъпки, подправеният блок става приет от 

                                                
19
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всички останали. Всъщност това е почти невъзможна задача. И това прави блокчейн 

системата толкова надеждна и сигурна. 

 

1.5. Как работи блокчейн технологията? 

 

 

Стъпки за създаване на блокчейн транзакция: 

 

Стъпка 1) Искане за транзакция. В зависимост спецификата може да включва 

криптовалута, договори, записи или друга информация. 

Стъпка 2) Исканата транзакция се излъчва към P2P мрежа с помощта на 

възли/разпределители. 

Стъпка 3) Мрежата от възли/разпределители потвърждава транзакцията и 

статуса на потребителя с помощта на специфични алгоритми. 

Стъпка 4) След като транзакцията приключи, новият блок се добавя към 

съществуващата блокчейн. 
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Основните ползи от блокчейн са: 

 

1. Намаляване на разходи, време и сложност при обмена на 

междуправителствена и публично-частна информация, което подобрява 

административните функции на правителството; 

2. Намаляване на бюрокрацията и корупцията, заради използването на 

разпределени регистри и програмирани интелигентни договори; 

3. Повишена автоматизация, прозрачност и отчетност на информацията в 

държавните регистри, в полза на гражданите; 

4. Повишено доверие на гражданите, физически и юридически лица, в 

правителствените процеси и воденето на регистри, чрез алгоритми, които не са под 

контрол само на правителството.
20

 

 

Какви са основните причини и защо е необходимо въвеждане на нови 

технологии по метода блокчейн в обработката на база данни? 

 Устойчивост: Блокчейн често е с копирана архитектура. Веригата все още 

се управлява от повечето възли/разпределители в случай на масивна хакер атака и опит 

за манипулиране на системата. 

 Намаляване на времето: В административното обслужване блокчейнът 

има съществена роля, защото позволява по-бързото обслужване. Той не се нуждае от 

продължителен процес на проверка и устоновяване на достоверност. 

 Надеждност: Блокчейн удостоверява и проверява самоличността на 

заинтересованите страни. Това премахва двойните записи, намалява тарифите и 

ускорява транзакциите за получаване на искана услуга. 

 Непроменими транзакции: Чрез регистриране на транзакции в 

хронологичен ред, блокчейн удостоверява непроменимостта на всички операции, което 

означава, че когато всеки нов блок е добавен към веригата от блокова верига, той не 

може да бъде премахнат или модифициран. 

 Предотвратяване на измами: Концепцията за споделена информация и 

общо мнение предотвратяват възможни загуби поради измама или присвояване. В 
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базираните на логистиката индустрии, блокчейнът като механизъм за наблюдение и 

мониторинг, действа за намаляване на разходите. 

Прозрачност: Промените в публичните блокчейни са публично видими за 

всички. Това предлага по-голяма прозрачност и всички транзакции са неизменни. 

 Сътрудничество: Позволява на страните да осъществяват контакт 

директно помежду си, без да е необходимо да посредничат трети страни и отстраняват 

посредничеството. 

 Децентрализирано: Има стандартни правила за това как всеки 

възел/разпределител обменя информацията за блокчейн. Тези методи гарантират, че 

всички транзакции са валидирани и всички валидни транзакции се добавят една по 

една. 

 

1.6. Кога се използва блокчейн системата? 

Блокчейн технологията се използва широко в различните сектори, както е 

показано в следващата таблица: 

Сектор Използване 

Пазари  Таксуване, наблюдение и трансфер на данни 

 Управление на квоти в мрежата на веригата за 

доставки 

Правителствен сектор  Транснационални персонализирани услуги за 

управление 

 Гласуване, предложения P2P облигации, 

 Дигитализация на документи/договори и 

доказателство за собственост за прехвърляния 

 Регистър и идентифициране 

 Теле-адвокатска услуга 

 IP регистрация и обмен 

 Данъчни разписки Нотариална услуга и регистър 

на документи 

IoT
21

  Селскостопански и дронове сензорни мрежи 

                                                
21

 Internet of things, интернет на нещата или интернет на вещите 
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 Интелигентни домашни мрежи 

 Интегриран smartcity 

 Сензори за интелигентен дом 

 Самоуправляваща се кола 

 Персонализирани роботи, роботизиран 

компонент 

 Персонализирани дронове 

 Дигитални асистенти 

Здраве  Управление на данни 

 Универсални банки данни за EMR Health 

 QS Data Commons 

 Големи анализатори на потока от здравни данни 

 Дигитален здравен портфейл Интелигентна 

собственост 

 Здравен жетон 

 Договори за личностно развитие 

Наука и изкуство  Суперкомпютри 

 Анализ на тълпата 

 P2P ресурси 

 Дигитални услуги за умение 

Финансово 

счетоводство 

 Плащане в цифрова валута 

 Плащания и преводи 

 Декартизирани капиталови пазари, използващи 

мрежа от компютър на Blockchain 

 Междуотделно счетоводство 

 Клиринг и търговия и деривати 

 Счетоводство 
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1.7. Видове блокчейн платформи 

 

Блокчейнът е съставен от колекция от основни технологии, които могат да 

бъдат свързани заедно по множество начини. Това позволява блокчейн системите да 

бъдат конфигурирани по множество начини, за да служат за различни цели. 

 

1.7.1.Bitcoin: 

Биткойн е криптовалута със свързана платформа с отворен код. Биткойн 

блокчейн е предназначен основно да поддържа обмена на криптовалута без трета 

страна, като посредник. Биткойн не предполага доверие между страните и изисква 

множество децентрализирани възли, за да се гарантира, че блокчейнът не е повреден от 

злонамерени участници във веригата. 

 

1.7.2. Ripple: 

Подобно на Биткойн, Ripple се основава на протокол с отворен код, който 

използва блокчейн за обменна стойност. Ripple има установена потребителска база от 

регионални и глобални банки, които трябва да извършват международни плащания в 

реално време. Ripple също така позволява търговията със стоки, имоти и ценни 

предмети. 

 

1.7.3. Ethereum: 

Докато двете платформи по-горе са фокусирани основно върху собствената си 

валутна търговия, Ethereum стартира през юли 2015 г. с основна цел предоставяне на 

напълно функциониращ език за програмиране, който да позволи на потребителите да 

създават пълни приложения с интегрирана блокчейн. Ethereum е език за програмиране с 

отворен код, финансиран от множество хора. Потребителите на Ethereum могат да 

програмират изпълними интелигентни договори и децентрализирани приложения, 

използвайки блокчейн. 

 

1.7.4. Hyperledger: 

Проектът Hyperledger
22

 се фокусира върху разработването на отворен код и 

съвместен подход към разпределените регистри. Чрез разработването на стандарти и 

                                                
22

 https://www.hyperledger.org/  

https://www.hyperledger.org/
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цялостна рамка за блокчейн, Hyperledger получава подкрепа от организации, 

включително от Cisco, American Express и IBM. Платформата е включена в учебната 

програма дори на училища по библиотечни и информационни науки. 

От представените блокчейн платформи смятам, че най-подходяща е последната 

система – Hyperledger. Тя успешно се прилага в Националния архив на Южна Корея и е 

доказана в използването на архиви и набори от данни. 

 

1.8. Разликата между биткойн и блокчейн 

 

 

 

 Блокчейн не е биткойн, но е технологията, която стой зад биткойн; 

 Биткойнът е цифровият токен, а блокчейнът е регистърът за проследяване 

на това кой притежава цифровите токени; 

 Може да съществува блокчейн без биткойн, но не може да има биткойн 

без блокчейн. 

 

 

 

 

Bitcoin Blockchain
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1.9. Разлика между блокчейн и споделена база данни 

 

Сравнителна таблица на блокчейн системата е споделена база данни 

 

Параметри Блокчейн Споделена база данни 

Действие за създаване Вмъкване Създайване/четене/актуализиране и 

изтриване 

Копиране Пълно копиране на 

всеки партньор 

Системата „Господар-роб‖ 

Мулти мастер
23

 

Консенсус/единомислие Повечето от 

партньорите са 

съгласни за резултата 

от транзакциите. 

Разпределени транзакции, които се 

провеждат в две фази. 

Валидиране Глобалните правила 

се прилагат върху 

цялата блокчейн 

система. 

Предлага само локални ограничения 

Намаляване броя на 

посредниците 

Разрешено е с 

блокчейн. 

Не е позволено. 

Поверителност Напълно поверително Не е напълно поверително 

Здравост Напълно здрава 

технология. 

Не е напълно здрав. 

 

 

 

                                                
23

 Multi-master. Комуникационният модел multi-master се използва, в случай че е необходимо произволен 

брой master устройства да имат достъп до данните на дадено slave устройство. В произволен момент от 

времето само едно master устройство има възможност да управлява и конфигурира slave устройствата. 

Намира приложение при Profibus-DP, DeviceNet и други индустриални мрежи. 
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1.10. Митове и реалност за блокчейн системата 

Мит Реалността 

Решава всеки проблем Не, това е база данни 

Технологията не е надеждна Надеждна, сигурна и достоверна 

Сигурност Фокусира се върху прозрачността, а не 

върху поверителността 

Интелигентните договори винаги са 

законни 

Изпълнява само части от някои 

интелигентни договори, не всички 

Неотменимост Предлага варианти на неизменност 

Необходимост от повече енергия Възникващите блокчейн системи са 

ефективни и ефикасни 

По своята същност са негодни за 

продажба 

Нововъзникващите блокчейн са мащабни и 

често има допълнително разработени 

приложения към тях, за да отговорят на 

конкретните нужди 

 

1.11. Къде се използва на блокчейн технологията? 

Ето някои често срещани приложения на Блокчейн системата: 

 Използва се за създаване на сигурен и прозрачен дигитален регистър на 

всички транзакции. 

 Позволява да се създаде защитен от подправяне запис на академични 

постижения, който е достъпен за всички ученици и учители. 

 Използва се за създаване на по-ефективна система за търговия с ценни 

книжа. 

 Кредиторите използват блокчейн за изпълнение на обезпечени заеми чрез 

интелигентни договори; 

 Използването на блокчейн технология за записване на транзакции с 

недвижими имоти може да осигури по-сигурно и достъпно средство за проверка и 

прехвърляне на собствеността; 
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 Използване за съхраняване на данни като социалноосигурителен номер, 

дата на раждане и друга идентифицираща информация в публична книга. 

 Блокчейн технологията се използва и в логистичната индустрия, тъй като 

помага за проследяване на артикули, докато се движат през логистична или мрежа от 

верига за доставки. 

Обобщението за характристиките и спецификите на блокчейн може да се 

изрази в следнитета констатации: 

 Блокчейн е верига от блокове, които съдържат информация; 

 Блокчейнът не е биткойн, но е технологията зад биткойн; 

 Всеки блок съдържа хеш; 

 Всеки блок има хеш на предишния блок; 

 Блокчейн изисква доказателство за работа, преди да се добави нов блок; 

 Базата данни на блокчейн е нарушена сред множество партньори и не е 

централизирана; 

 Технологията на блоковата верига е устойчива, децентрализирана, 

намаляване на времето и е надеждна; 

 

1.12. Дървото на Merkle 

Дървото на Меrkle или както и известно още Hash tree представлява 

криптографско дърво, в което всеки „лист‖ е с криптографски хеш на блок от данни и 

всеки възел, който не е лист е с хеш на етикетите на неговите дъщерни възли. По този 

начин се позволява ефективна и сигурна проверка на структурата и съдържанието на 

голяма структура от данни. 

Ралф Меркъл е авторът на тази концепция, от където идва името му. 
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1.13. Навлиза ли блокчейн в Централна и Източна Европа? 

В изследването проведено от Deloitte
24

 са включени 10 държави включително и 

България. Категорично е схващането, че в дългосрочен план въздействието на блокчейн 

технологиите ще спомогне за трансформирането на бизнеса в района. В региона на 

Централна и Източна Европа повече от половината от анкетираните смятат, че цялата 

блокчейн история е преекспонирана, но 45% от тях, също така считат, че тази 

технология изцяло ще промени тяхната индустрия, а компанията им ще загуби 

конкурентно предимство, ако не приемат използването на блокчейн технологията. Най-

много представители на секторите – „Енергия и ресурси― и „Технологии, медии и 

телекомуникации― са определили като заплаха за техния бизнес пренебрегването на 

блокчейн технологията, 42% от респондентите от сектора на финансовите услуги 

споделят същото мнение. 

Секторът на финансовите услуги е една от първите индустрии, която проучи 

блокчейн и е глобално призната като индустрията с висок потенциал да бъде наистина 

повлияна от блокчейн технологията. След възстановяването от финансовата криза, 

банките трябва да се изправят пред предизвикателствата на иновациите, бързо 

променящите се нужди на потребителите и заплахите и възможностите, идващи от 

финтех компаниите. В съответствие с тези нови тенденции, блокчейн се превръща в 

гореща тема, но представителите на сектора на финансовите услуги също са склонни да 
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смятат, че темата се преекспонира. По-голямата част от анкетираните считат, че новата 

технология ще бъде от съществено значение за финансовата индустрия, но от друга 

страна няма драстично да се преобрази целия пазар.  

Проучването в Централна и Източна Европа беше проведено онлайн между 12 

октомври и 9 ноември 2018 г, обхващайки десет държави от Централна и Източна 

Европа (България, Литва, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Словения, Сърбия, 

Хърватия, Чехия)
25

. 

Участниците в проучването са представители на шест индустрии, по-голямата 

част от тях представляват компаниите от сектора на Финансовите услуги (34%), 

Енергетика и ресурси (25%) и Потребителски стоки и услуги и производство (23%). 

Анкетираните са основно изпълнителни директори и мениджъри, които са отговорни за 

вземането на решения в областта на Финансите услуги (38%), Информационните 

технологии (ИТ) (24%), Стратегическо планиране (11%) или Иновации (10%)
26

. 

В Централна и Източна Европа повече от две трети от анкетираните смятат, че 

блокчейн технологията е много повече от нова технология за разплащане и има ефект 

не само върху финансовия сектор, а ще промени из основи техните индустрии и цялата 

икономика. В същото време на практика са много малко случаите на използване на 

технологията. Секторът на IT технологиите, медии, телекомуникации смятат, че 

блокчейн е от важно значение за ускоряване на техния бизнес.  

Почти 60% от анкетираните смятат, че сигурността е едно от най-важните 

предимства на тази технология спрямо традиционните решения. И използването е 

основно в записване на транзакции и разплащания, но има и прототипи на дигитална 

идентичност, както и използване на блокчейн като инструмент за проследяване на 

доставки. Секторите „Технологии, медии и телекомуникации‖, „Енергия и ресурси‖ са 

най-нуждаещи от консултанти с познатия в областта на блокчейна. Анкетираните 

предпочитат да наемат външни експерти, а не да инвестират в съществуващи системи. 

Въз основа на проучването на Deloitte, извода е, че в Централна и Източна 

Европа блокчейн технологията не се определя като въпрос с висок приоритет за 

бизнеса. Липсата на вътрешен капацитет и регулаторните въпроси също блокират 

бъдещите стъпки по прилагане на блокчейн, като само 1% от анкетираните смятат, че 

няма пречка за инвестиране в технологията.
27
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 https://www2.deloitte.com/ 
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 Пак там. 
27

 Пак там. 
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Централна и Източна Европа са крачки назад след САЩ и страните от Западна 

Европа по пътя на приемането на блокчейн, въпреки че технологията позволява изцяло 

ново ниво на обмен на информацията, както във всяка една индустрия, така и между 

самите индустрии. 

Грешка би било ако организациите и институциите не предприемат никакви 

действия дори и да не следят блокчейн развитието, така че да могат в даден момент да 

се възползват от възможностите, които технологията предлага. 

 

ВТОРА ГЛАВА. BLOCKCHAIN WHITE PAPER  

Разглежданият материал в тази глава от монографията е издание на 

Китайска академия за информационни и комуникационни технологии от декември 

2020 г. – „Бяла книга за блокчейн‖
28

. 

Блокчейн е технология за управление на данни в разпределена мрежа, 

която използва криптография и разпределеният консенсус и с протокол  

гарантира сигурността на мрежовото предаване и достъп и реализира 

многостранна поддръжка и кръстосано изследване на данните. Сертификатът е 

последователен в цялата мрежа и не е лесно да бъде подправен. Блокчейн 

технологията се определя като важна еволюционна стъпка на новото поколение 

информационни и комуникационни технологии. 

Системата предоставя нови идеи и възможности за управление и 

освобождаване на стойност на елементи от данни и осигурява основа за 

създаването на междуиндустриални субекти. 

Мрежа от сигурни сътрудничества предлага нови пътища за глобално 

икономическо възстановяване и цифровите технологии играят все по-важна 

роля в икономическото развитие. 

На 24 октомври 2019 г. Си Дзинпин, генерален секретар на Централния 

комитет на Комунистическата партия на Китай, присъства на 18-то Политическо бюро 

на Централния комитет. По време на второто колективно проучване е подчертано, 

че ускоряването на развитието на блокчейн технологичните възможности е 

приоритет за насърчаване на висококачествено икономическо и социално 

                                                
28区 块 链 白 皮 书, （2020 年) (White paper). Общоприето название на информационен документ, 

ръководство, което информира читателите да разберат и разрешат даден проблем. 
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развитие
29

. 

Необходимо е насърчаване и установяване на безопасни и надеждни 

цифрови икономически правила и ред за подобряване на националната система 

за управление и управление на данните. 

Значителни са възможностите за модернизация в Китай. В момента 

блокчейн индустрията в там процъфтява, както дори и промишлените законови 

и подзаконови разпоредби. Броят на моделите и предприятията продължава да 

се увеличава, международната конкурентоспособност е значителна и се 

прилагат вертикални индустриални проекти. 

За да представите местните и чуждестранните тенденции в индустрията 

на блокчейн технологиите в панорама, разберете точно тенденцията на развитие 

на Китай. 

Националната академия за информация и комуникация, във връзка 

въвеждането на Trusted Blockchain Promotion Plan, издава последователно „Бяла 

книга за блокчейн― книга (2018)― и „Бяла книга за блокчейн (2019)―. Предишни 

издания на разглежданото в настоящото изложение ръководство. 

Описанието обхваща най-новите разработки в развитието на блокчейн в 

Китай, както и в международен аспект и подреждане на блокчейн технологията 

и картата на индустрията. 

Моделът на екологичното управление на блоковото обединение 

анализира предизвикателствата, пред които е изправен, и представя подходящи 

предложения за следващо развитие. 

Според характеристиките на невъзможност за манипулиране и подправяне, 

прозрачност и проследимост, блокчейн технологията се превръща в решение за 

индустрията. 

Инфраструктурата на взаимно доверие между участниците във веригата - за 

изграждане на мрежа за кредитна стойност, тя със сигурност ще бъде от полза и 

внедрена в глобалната икономика. 

Блокчейн има все по-важна роля за икономическото възстановяване и 

развитието на цифровата икономика. 
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 区 块 链 白 皮 书, （2020 年) 
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2.1. Възможности за тенденцията на развитие на блокчейн 

През 2020 г. новата епидемия от коронна пневмония обхвана света и 

несигурността на световното икономическо развитие беше с голяма 

въпросителна относно ситуацията. Правителствата и предприятията от 

различни страни започнаха да проучват използването на 

нововъзникващи технологии за намаляване на икономическите и 

социалните оперативни разходи, следствие на променената в глобален 

аспект среда. 

Подобряване на оперативната ефективност на реалната икономика и по-

нататъшно търсене на нови точки на растеж за икономическо развитие. Все по-

реални са кръстосаната иновация на блокчейн и новата технологична 

инфраструктура, като облачни изчисления и изкуствен интелект. 

Блокчейн индустрията се подобрява все повече и познанието в 

индустрията се върна към целесъобразно внедряване полезност. На високо 

правителствено ниво в Китай относно блокчейн технологията – съгласно 

насоките за планиране за развитие на технологиите, системата доказва, че се 

основава на веригата на съюза и се фокусира върху внедряването на услуги. 

Идеите за развитие са насочени към подобряване на икономиката и 

оптимизиране на обществените услуги. Посоката на индустриално развитие са 

допълнително разработени и изяснени. 

На този етап доверието на мнозинството от практикуващите в блокчейн 

продължава да се подобрява и се признава, че то е с дългосрочна стратегическа 

стойност, от политиците, доставчиците на технологии, системните потребители и т 

.н. 

В ранния етап на развитие на индустрията е необходимо индустрията да 

съчетае действителната ситуация и прагматично да проучи приложението на блокчейн. 

Цел на Китайското правителство е решаване на проблемите и 

предизвикателствата в процеса на овластяване на реалната икономика. 

Иновациите в блокчейн технологията, която все още се разработва и проучва с 

допълнителни приложения, като инженерството и екологичното строителство се 

превръщат във фокус от технологията. Все още в ранен етап на развитие на системата 

се появяват заявки за патенти, академични изследвания, но за да внедри приложението 

възможно най-скоро, индустрията вече не преследва едностранно нови технологични 
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иновации, а етап на практическо развитие. В конкретния процес на разработка на 

системата техническите изисквания са предимно лесни за използване. Сигурност, добра 

производителност, поддръжка за оперативна съвместимост и технологично развитие, 

показващо инженерна ориентация. При това различни техническите разлики между 

блокчейн продуктите постепенно се стесняват и на доставчиците на технологии ще 

наложи да влагат повече енергия. 

По време на екологично строителство и изграждане на системата трябва да се 

намали прага за разработка и внедряване, да се подобри гъвкавостта на потребителите и 

поеме повече разработка на потребители, като изградят свои собствени екологични 

бариери. За определен период от време блокчейн индустрията и технологичното 

развитие ще се фокусират основно върху инженерното и екологично строителство. 

Очакванията са прилагането на блокчейн да бъде водеща роля в 

депозирането на сертификати и постепенно ще премине към автоматизирано 

сътрудничество и взаимносвързване на стойности. 

След последните години на развитие, блокчейн се използва във финансирането 

на веригата за доставки, проследимостта и обществените услуги. 

Разбира се има и достигнати цели в други области, но начинът му на прилагане 

все още се прилага главно на депозирането на документи и договори. 

Ограничено от фактори като недостатъчна дигитализация, правно и законово 

съответствие и други фактори, разработването на приложения в други индустрии е 

сравнително бавен процес. Основната стойност на блокчейн за реалната икономика е да 

насърчава ефективността на индустриите нагоре и надолу по веригата. 

Подобрява се сътрудничество на ефективност на интеграцията на индустрията 

и финансите и следователно приложението на блокчейн индустрията постепенно става 

все по-често срещано в данните за държавните дейности и дела. Подобряването на 

предоставяните услуги също е от ключово значение за внедряване и използването на 

новите технологични възможности. Автоматизацията, сътрудничеството и взаимното 

свързване на стойности, като споделяне, сътрудничество във веригата за доставки и 

трансгранична търговия напредват все по-бързо. 

Призивът за блокчейн инфраструктура постепенно нараства и моделът на 

изграждане все още трябва да бъде задълбочено проучена блокчейн структура. 

Стойността на изграждането на надеждна среда за споделяне на данни е призната и от 

много страни, както и от  различни институции. 
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Необходимостта от надеждно съхранение на данни и информация се засилва и 

потребителите на технологии са очакват да използват лесни за използване блокчейн 

универсални продукти с висока степен на стандартизация. Различни държави и региони 

се опитват да изградят блокчейн инфраструктура за множество организации в зоната на 

обслужване. Основни представители са EBSI 30  на Европейския съюз, 

Междуамериканската банка за развитие LACChain 31 . В Китай се използват 

многооблачни и междуоблачни BaaS32 услуги, отворени вериги на консорциуми и т.н. 

като блокчейн инфраструктура. 

Режимът на проектиране ще продължава да се изследва и развива в процеса на 

напредък. Като самостоятелна технология блокчейн не може да овладее световните 

нужди и е необходимо си сътрудничи с множество технологии, за да завърши 

цифровата трансформация. Като TCP/IP 33  протоколът е основният протокол за 

надеждна комуникация, а блокчейнът е основната група за надеждни транзакции. 

Това обаче не означава, че блокчейнът е „главният ключ― за решаване на 

всички болезнени точки на индустрията. Блокчейн играе незаменима роля в иновациите 

и развитието на следващо поколение информационни технологии, като индустрия. 

Упълномощаващите инструменти и приложенията, създадени единствено с 

помощта на блокчейн технология, също трудно могат да упражнят своята стойност. 

Необходимо е блокчейн да се комбинира с други технологии като изкуствен интелект, 

интернет на нещата, големи данни, 5G и др. 

Понастоящем блокчейн технологията направи иновации и пробиви в 

множество посоки, а индустриалната екология изгражда стабилни правителства. 

Въпреки увеличаването на стратегическото оформление на блокчейн 

индустрията, популярността на инвестициите и финансовите транзакции намаля и 

индустрията се завърна на ниво рационално развитие. 

Координиране на политики и проекти за насърчаване на индустриалното 

развитие. 

По отношение на политиките, правителствата по света увеличиха 

                                                
30

 The European Blockchain Services Infrastructure. Съюзът се създава от 29 страни, т.е. всички членове на 

Европейския съюз, включително Норвегия и Лихтенщайн. Основна цел на обединението е Европейската 

комисия да обедини усилията си и да създаде Европейско блокчейн партньорство. 
31

 LACChain е един глобален съюз, интегриран за различни участници в блокчейн веригата, лидер на 

Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) за разработване на 

екосистема блокчейн в Америка, Латина и Кариби. 
32

 Модел за предоставяне на уеб приложения и разработчици на мобилни приложения и да свържат 

своите облачни хранилища с приложни програмни интерфейси. 
33

 Концептуален модел на семейство на интернет протоколи за комуникация между компютрите. 

https://www.lacchain.net/alliance
https://bidlab.org/es
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стратегическото оформление на блокчейн индустрията, насърчавайки развитието и 

внедряването на технологиите и политиките се изразяват в насоки и разпоредби. През 

2019-2020 г. 24 страни по света издадоха специални политики или закони и разпоредби 

относно развитието на блокчейн индустрията и надзора на индустрията. ЕС, Китай, 

Австралия, Индия, Мексико и други страни активно развиват блокчейн индустрията и 

са формулирали цялостната индустрия. 

Стратегия за развитие Бразилия, Русия, Южна Корея, Обединените арабски 

емирства и други страни се фокусират върху проучването на цифрова валута и злато и 

финансова регулация. Например през септември 2019 г. Германия публикува своята 

„Национална стратегия за развитие на блокчейн― 2019 г. 

През ноември 2019 г. Европейската комисия обяви нова инициатива, насочена 

към дейности, насочени към европейския изкуствен интелект и блокчейн. 

Като нов инвестиционен план за стартиращи компании е оповестеният през 

февруари 2020 г. в Австралия план „Национално развитие на блокчейн пътна карта на 

изложбата‖. През март 2020 г. Корейското министерство на науката и ИКТ обяви 

стартирането на „Блокчейн технологии. План за поддръжка на валидиране 2020 г.‖ 

Що се отнася до работа по проектите, правителствата по света активно 

насърчават внедряването на проекти за блокчейн технология. Според статистиката 

от 2012 г. до септември 2020 г., блокчейн експериментални проекти, инициирани 

или в които са участвали правителствени служби на различни държави има цели 

236 пункта, включващи главно финанси (включително цифрова валута на 

централната банка), обществени услуги, държавни архиви, управление на цифрови 

активи, гласуване, държавни поръчки, публично гласуване, сертифициране на 

земя/регистрация на недвижими имоти, здравеопазване и други области. Сред тях 

Китай, САЩ, Холандия, Южна Корея, Австралия. 

Правителствени отдели в Австралия и Обединеното кралство участват в 

голям брой проекти и проучват развитието на блокчейн технологията и 

изпълнението и използването на приложението е по-проактивно. Въпреки, че се 

въвежда от септември 2020 г., за 2020 г. броят на експерименталните блокчейн 

проекти надхвърля нивото от цялата година през 2019 г. и блокчейн 

технологията и приложенията са в центъра развитието на технологичните 

възможности. 

С голямото внимание на правителствата на различни страни степента на 

проникване на приложенията беше допълнително подобрена. 
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Източник на данни: Китайска академия за информационни и комуникационни технологии, 

октомври 2020 г. 

 

Сумата на инвестициите и финансирането в глобалната блокчейн 

индустрия достигна 3,16 милиарда щатски долара с 547 транзакции. В САЩ 

блокчейн компаниите изпреварват други държави по отношение на размера на 

инвестиционните и финансови транзакции, както и броя на събитията. Канада и 

Китай също имат водеща позиция по отношение на размера на инвестициите и 

финансирането на блокчейн компаниите. Инвестициите и финансирането в 

блокчейн в Щатите са съсредоточени главно в цифрови активи, финансова 

индустрия, интернет и разработки на платформи и други области. От друга 

страна Китай обръща повече внимание на проследимостта, финансирането на 

веригата за доставки, управлението на данни, BaaS и други области. 
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Източник на данни: Китайска академия за информационни и комуникационни технологии, 

октомври 2020 г. 
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Източник на данни: Китайска академия за информационни и комуникационни технологии, 

октомври 2020 г. 

 

На ниво индустриален мащаб броят на новите блокчейн компании в 

света продължава да намалява. 

До септември 2020 г. в глобален обхват има 3709 блокчейн 

компании. Поради факта, че блокчейн технологията все още не е мащабна, 

повлиява се от фактори като намаляването на инвестициите в рисков капитал, 

естествения спад на високоскоростния растеж в ранния етап развитие, 

разработки и внедряване спрямо 2019 г. 

Броят на новите блокчейн компании в света е намалял значително. В 

момента блокчейн предприятията се разпространяват главно в Съединените 

щати и Китай, към тях може да добавим, Обединеното кралство, Сингапур, 
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задача развитието и приложението на блокчейн технологията. По отношение на 

вертикалните индустрии цифровите активи се превърнаха в бизнес начинание, с 

най-голям дял и представлява 35%. Следват финанси, интернет, верига за 

доставки и логистика. 

 

 

Източник на данни: Китайска академия за информационни и комуникационни технологии, 

октомври 2020 г. 
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Източник на данни: Китайска академия за информационни и комуникационни технологии, 

октомври 2020 г. 

 

От гледна точна на патентите, в глобален аспект, общият обем на 

заявките за блокчейн патент изразява бърза тенденция на растеж. Китай 

поддържа сравнително високо ниво на растеж от 2018 г. 

От 2013 г. до септември 2020 г. броят на глобалните патентни заявки 

за блокчейн изобретения достигна 35 000, а броят на разрешените патенти 

достигна 2165 разработки. Сред 20-те най-добри глобални институции за 

заявяване на патенти за блокчейн, Alibaba, Tencent, IBM, WeBank, Nchain и 

др. се класират н а  н а й - високи позиции. 
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По отношение на научните изследвания, глобалните академични 

изследвания на блокчейн стават все по-активни и решенията по конкретни 

казуси са видни и приложими в реалната икономика. 

Към 2019 г. броят на академичните статии, свързани с блокчейн в 

световен аспект, са 2793. Анализът показва рязка възходяща тенденция 

д о р и  от 2018 г. 

 

 

Първите 10 държави в областта на изследванията са Китай, САЩ, 

Обединеното кралство, Индия, Германия, Южна Корея, Австралия, Италия, 

Канада и Франция. Към тази класация е редно да добавим и Сингапур, 

въпреки че общият брой документи не е голям, н от гледна точка на високо 

представяне в документи на високо ниво и документи за международно 

сътрудничество. 

От гледна точка на изследователските области, матрицата за съвместна 

поява на ключови думи в литературата, свързана с блокчейн, отразява, че 

настоящите академични изследвания на блокчейн основно се обхващат в шест 

основни области: 

 Първата категория е изучаване на блокчейн технологичната 

система, включително мрежова система, взаимно доверие, 
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производителност на мрежата, икономическото и социално 

въздействие на блокчейн технологията; 

 Втората категория включва главно биткойн и криптовалути; 

 Третата категория включва сигурност на данните, защита на 

поверителността, управление на доверие и упълномощаване; 

 Четвъртата категория включва главно интелигентни договори; 

 Петата категория включва главно интернет на нещата и облачни 

изчисления; 

 Шестата категория включва основно области на приложение като 

интелигентна мрежа и интелигентен град. 

По отношение на индустриалните организации, съвместно изграждане на 

международна екосистема и насърчаване на развитието на технологични 

приложения, тя е разделена на три категории: 

 Първа е категорията на технологичните иновации, с 

разработването на решения като основен елемент, като напр. 

Hyperledger, Enterprise Ethereum Alliance, InterWork Alliance; 

 Второто е екологично сътрудничество, фокусирано върху 

предизвикателствата, пред които е изправена екологичната 

конструкция на дадена страна или регион, като надеждни зони с 

план за насърчаване на блокчейн, Екологичен алианс на блокчейн, 

Японска асоциация на блокчейн; 

 Третото е индустриално приложение, разгледайте пътищата за 

разработване на приложения, базирани на връзки в индустрията, 

като дигитални търговски камари в областта на търговията и 

финансовата индустрия. 

През 2019 г. за сравнение, броят на членовете на повечето браншови 

организации се увеличава, но поради организационни промени, 

икономически повлияни от фактори като потенциал, ЕЕА, Blockchain in 
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Transport Alliance и други индустриални организации броят на членовете е 

намалял значително. В момента първите три по брой членове са: Interbank 

Information Network, R3 и Trusted Blockchain Advancement Initiative. 

 

2.2.Текущо състояние на развитието на блокчейн в Китай 

Според авторите на „区块链白皮书（2020 年)‖ политическата среда на блокчейн в 

Китай активно се подобрява, предприятията развиват бизнес в множество области 

и вертикални индустрии са във възход. 

Проектите за използване на приложения продължават да се появяват 

и блокчейн индустрията процъфтява, но моделът за използване на 

приложенията е все още не достатъчно изследван и проучен. Важно е да се 

отбележи, че политическата среда е благоприятна и подкрепя внедряването на 

приложения се ускорява на различни области. Централните и местните власти 

стартират напълно разгръщането на блокчейн индустрията и значението на 

технологията е общопризнато, ползите са достатъчно добре обяснени и 

инвестициите се повишават. 

През 2020 г. държавните администрации и институции, както и местната 

власт на Китай стартират с блокчейн технология общо на 217 документа, 

свързани с политики, разпоредби и програми, които показват, че всички 

провинции и градове в Китай са активно развиващи се области за разработване и 

внедряване на блокчейн системата. 

Блокчейн индустрията, насърчава иновациите на собствената си 

технология и насърчава прилагането на блокчейн технология. 

Повечето от провинциалните политики са за насърчаване на 

прилагането на приложения за блокчейн технология, като се фокусират главно 

върху областта на иновациите и развитието, финансите, държавните дела и 

обществените услуги, в допълнение към селското стопанство, търговия, 

обществено здравеопазване, транспорт, интелектуална собственост и др. 

Пекин, провинция Хъбей, Провинциите Дзянсу, Хунан, Гуандун, Гуанси и 

Хайнан издават последователно специални политики за развитие, поставени 

са конкретни цели за развитие на блокчейн индустрията в различни региони 

и са съставени общи планове за местните индустрии, екологично разумно и 

здравословно развитие. 
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Към края на 2019 г. са установени повече от 30 блокчейна в 23 града и 

региони в Китай. Има голям брой блокчейн индустриални паркове в градове 

като Чанша, образуващи Бохайски ръб, доминиран от Пекин и Шандонг, 

ефектът на агрегиране на морето, ефектът на агрегиране на делтата на река 

Яндзъ, доминиран от Джъдзян, Шанхай и Дзянсу, ефектът на агрегиране на 

делтата на Перлената река, доминиран от изтока, и ефектът на агрегиране на 

Хунан, Гуейджоу и Чунцин, доминиран от Чунцин и Хунан. 

В комбинация с позиционирането и развитието на индустриалния 

парк, всичките се основават на предпоставката за корпоративни услуги за 

създаване на блокчейн иновация и платформа, промишлено израстване. 

Подобно позициониране осигурява основата за агломерационния ефект на 

предприятията. 

Мащабът на китайските предприятия се стабилизира и областите за 

използване на технологията са разширени в множество посоки и направления. 

Анализът показва, че цялостното развитие и внедряване на блокчейн индустрията в 

Китай е сходно с други държави по света, които активно се занимават с новите 

технологични възможности. Нивото на синхронизация продължава да се 

поддържа и през 2018 г. броят на новите блокчейн предприятия отбеляза 

своя връх. 

От 2000 г., повлияни от фактори като отслабването на ентусиазма за 

рисков капитал и естествения спад на инвестициите, са добавени нови 

блокови разработки, но въпреки това броят на блокчейн компаниите е 

намалял значително. Към края на 2019 г. са регистрирани повече от 80 

компании. 

Блокчейн технологичните възможности се внедряват активно във 

финансиране на веригата за доставки, управление на активи, трансгранични 

плащания и трансгранична търговия. 

Повечето компаниите се фокусират само върху един аспект, 

показвайки координирана тенденция на развитие в множество области. 

Според статистиката информация за блокчейн услуги, публикувани от 

Информационния офис, Пекин, Гуанджоу, Шанхай, Джъндзя, Дзянсу и 
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Шандун са провинциите и градовете с най-голям брой компании за 

подаване на документи. 

 

 

 

Източник на данни: Китайска академия за информационни комуникационни технологии, 

ноември 2020 г. 

Основната функция на блокчейна е отговарянето на техническите 

характеристики и отразяване в доказателствената стойност и автоматизация 

на информацията. Аспектите на сътрудничество и трансфера на ценности, 

непрекъснато се използва и възможностите на приложение са от финансово 

значение. Блокчейн постепенно се разширява и достига до реалната 

икономика, държавните дейности и дела. 

Основната стойност на блокчейн за реалната икономика е да насърчава 

ефективното сътрудничество между индустриите нагоре и надолу по веригата и 
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да подобрява взаимодействието и производството. 

Все още е в ранен етап на развитие, моделът на блокчейн приложение 

се използва основно съхранение на документи, договори и др. 

На този етап приложението на блокчейн индустрията постепенно се 

насочва към споделяне на данни за държавните дела и услуги, взаимодействие 

във веригата на доставки, автоматизираното сътрудничество и взаимното 

свързване на стойности. Като например се забелязва огромно напредване в  

Ключови индустриални сектори, които влизат във фокуса на развитието 

на блокчейн индустрията, като допълнение към финансовата сфера, активно се 

внедряват взаимни дейности в мрежа, проследимост, верига за доставки и 

логистика, цифрови активи, държавни дела и обществени услуги, интелектуална 

собственост, правна и медицинска документация. 

 

2.3.Тенденция на развитие на блокчейн технологията 

На този етап блокчейн технологията се състои от основна технология, 

технология за разширение и поддържаща технология. Технологичната 

система постепенно се оформя и ще продължи да се фокусира върху 

циркулацията и обмяна на данни, обхватността на мрежата, техническата 

експлоатация и поддръжката, сигурност на платформата и други аспекти на 

иновациите и еволюцията. 

Основна технология може да е разделена на ядра, според степента на важност. 

Технологиите, които трябва да бъдат включени са криптографски 

алгоритми, мрежи peer-to-peer, механизми за консенсус, интелигентни 

договори, съхранение на данни. 

Технологията за разширяване се отнасят до свързани технологии, 

които допълнително разширяват възможностите за обслужване на 

блокчейна. Включително мащабност, оперативна съвместимост, 

съвместно управление, сигурност и поверителност. 
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От своя страна поддържащата технология се отнася до областта за 

подобрение. Включени са сигурност на блокчeйн системата, оптимизиране 

на потребителското изживяване и други свързани технологии, 

включително отдел за сигурност на системата, експлоатация и 

поддръжка. 

Източник на данни: Китайска академия за информационни и 

комуникационни технологии, ноември 2020 г. 

 

o Основната технология 

Създаването на Ethereum през 2014 г. постави основата на петте основни 

технологии на блокчейн системата, включително криптографски алгоритми, 

мрежи peer-to-peer, механизми за консенсус, интелигентни договори и 

съхранение на данни. 

 

o Криптографски алгоритъм 

Секретната поддръжка се превръща в стандарт на конфигурация на 

повечето блокови консорциуми. Влезлият в сила от 1 януари 2020 г. „Законът 

за криптографията на Китайската народна република― ускорява поддръжката 

на национални вериги на съюзи за национални алгоритми за криптиране. 

Делът на подкрепата за държавния алгоритъм постепенно се увеличава 

и се превръща в стандартна конфигурация на веригата на съюза. 

Годишните резултати от оценката на доверен блокчейн за 2020 г. 

показват, че тестваните производители в момента поддържат 82% от 

национален алгоритъм. 

 

o Peer-to-peer мрежа 

Хибридните мрежи, които отчитат както ефективността на 
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комуникацията, така и децентрализацията, стават все-масови. Рeer-to-peer 

мрежовата структура може да бъде разделена на неструктурирана мрежа, 

структурирана мрежа и хибридна мрежа. 

Добрата устойчивост и висока степен на децентрализация, но сериозен 

комуникационен излишък, лесни за формиране мрежови бури, например 

класическата мрежа Gossip. 

Структурираната мрежа жертва степента на децентрализация, според 

определени политики. 

Тя е лека за поддържане на топологията на мрежата и за подобряване на 

ефективността на комуникацията, като разпределителна хеш таблица. 

Хибридната мрежа като компромис, има предвид комуникационна 

ефективност и децентрализация. С разширяването на мащаба на блокчейн 

мрежата, поради високите нужди от ефективни комуникационни политики и 

управление на мрежата, хибридните мрежи постепенно се превръщат в основно 

решение в индустрията. 

 

o Механизъм за консенсус 

Веригата на съюза предпочита ефективен и детерминистичен 

механизъм за консенсус и тенденцията за подкрепа на множество 

консенсуси е видна. 

Механизъм на консенсуса, е често публичната верига и наподобява 

т.нар. „референдум―. Съюзната верига се фокусира върху консенсусната 

ефективност и консенсусната решителност. 

Над 60% от продуктите на изследваните консорциуми са предоставили 

поддръжка, чрез използване на множество консенсусни механизми. 

 

o Интелигентни договори 
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Ефектът от този тип договор е забележителен, а нивата на поддръжка на 

Go и Java са сред най-добрите примери за значението им. 

Договорите Solidity и Chaincode са много популярни и се поддържат от 

повечето вериги консорциум. Споразуменията имат добра преносимост, бързо 

зареждане, много висока ефективност и социални връзки. 

Повече от 75% от верижните системи поддържат множество договорни 

езици, а Go и Java все още са текущите нива на поддръжка. 

 

o Съхранение на данни 

NoSQL
34

 базите данни с висока ефективност на четене и запис. Те 

стават все по-масови с увеличаване на вътрешните бази данни. 

Тъй като блокчейнът е разпределена база данни, чувствителна към IO, 

основното хранилище обикновено се предпочита за по-висока ефективност 

NoSQL бази данни като LevelDB, CouchDB, RocksDB, CouchDB и др. 

В същото време, с оглед на факта, че приложният слой често използва 

релационни бази данни, 32% от някои верижни системи също предоставят 

осигуряване и поддръжка за MySQL, SQLServer, което е необходимо, за да осигури 

гъвкаво и сменяемо разнообразие от данни и библиотечна поддръжка. Освен това, 

благодарение на бързото развитие на вътрешните бази данни, 11% от някои 

верижни системи са увеличили добавена поддръжка за местни бази данни. За да 

отговарят на различни версии на приложение, 68% от блоковите системи 

осигуряват поддръжка за различни бази данни. 

 

2.4. Състояние на технологията за разширяване 

С непрекъснатото разширяване на обхвата и дълбочината на блокчейн 

приложенията, изискванията на индустрията за блокчейн постепенно нарастват. 

                                                
34

 Нерелационна база данни, която предоставя механизъм за съхранение и възстановяване на данни, като 

използва свободен съгласуван модел. 
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Промените в нуждите на индустрията пораждат серия от технологии за 

разширение за оптимизиране на верижната система и по-конкретно, той включва 

четири аспекта: мащабност, оперативна съвместимост, съвместно управление и 

сигурност и поверителност. 

 

o Мащабност 

Мащабността се превърна включва технология за подобряване на 

производителността на системата. Общата мащабност включва две направления - 

мащабността на скалируемостта и мащабността на функциите. Мащабността на 

производителността се фокусира върху подобряване на производителността 

чрез хоризонтално разширяване. 

Увеличаване на пропускателната способност на транзакциите и 

разширяване на функциите. Фокусът трябва да е върху подобряването на 

възможностите за блокчейн услуги чрез хоризонтално разширяване (известен 

още като оперативна съвместимост). Като вземем плащането като пример, текущата 

платежна платформа Visa има средно 2000 транзакции в секунда! Пиковата скорост 

на транзакция от 56 000 транзакции в секунда
35

 поставя по-високи изисквания към 

производителността на блокчейн. В областта на блокчейн системата е ограничена 

от ограниченията на механизмите за консенсус, мрежите peer-to-peer и 

криптографските алгоритми, като производителността на една машина е 

ограничена. 

На горната граница скалируемостта се превръща в ключова технология за 

допълнително подобряване на процесорната мощност на блокчейна. 

Понастоящем общите технологии за скалируемост включват механизми за 

шардинг, светкавични мрежи, държавни канали и DAG (Directed Acyclic Graph, 

насочена ациклична графика) консенсус. 

 

                                                
35

 Croman K, Decker C, Eyal I, et al. On scaling decentralized blockchains [C]//Proc of the Int Conf on 

Financial Cryptography and Data Security. Berlin: Springer, 2016: 106-125 
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o Оперативна съвместимост 

Бързото развитие на оперативната съвместимост има да извърви дълъг път. 

Оперативната съвместимост се отнася до обмен на информация между други 

екземпляри или компоненти на системата и използване на обменената информация. 

По-конкретно, то включва взаимодействието на приложния слой, 

използвано за решаване на проблема с тясното свързване между 

приложението на горния слой и веригата на долния слой. 

Три аспекта на оперативна съвместимост на данни извън веригата за 

напълно надеждно взаимодействие. 

По отношение на оперативната съвместимост на приложния слой, някои 

доставчици на BaaS са започнали да използват Restful, RPC и т.н. 

Проблемът с отделянето между приложенията на горния слой и 

различните основни вериги се реализира стъпка по стъпка. По отношение на 

оперативната съвместимост между вериги, според наблюдаваната тестовата 

ситуация на доверен блокчейн през 2020 г., 46% от верижните системи са 

предоставили кръстосани решения. Технологичният път на веригата представлява 

най-голям дял, а представителните проекти включват WeCross, BitXHub, ODATS, 

Hyperledger Cactus и т .н., горните крос-верижни проекти са реализирали 

поддръжката на Fabric междуверижна оперативна съвместимост. По отношение на 

оперативната съвместимост на данни извън веригата, TEE (Trust Execution 

Environment), Oracle, SMPC първоначално са приложени защитени изчисления, и 

други технологии за взаимодействие за сигурност на данните. 

Трудностите при оперативната съвместимост по същество са проява на 

технологичен напредък и стандартно изоставане. Следователно решаването на 

проблема с оперативната съвместимост се крие в необходимостта различните 

участници в индустрията да изградят консенсус и да укрепят 

стандартната конструкция. 

Идеята за използване на стандарти за насочване на технологията и 

технология за обратна връзка със стандартите постоянно ще напредва в процеса на 

разработка на оперативна съвместимост. 
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o Съвместно управление 

Развитието на съвместното управление е бавно и все още има 

трудности. Блокчейн като децентрализирана система, акцентираща върху 

режима на равноправно сътрудничество между всички участници, в 

сравнение с традиционните центрове, моделът на сътрудничество на равен 

статут между множество страни увеличава трудността на съвместното 

управление. 

Управлението на блокчейн се отнася до процеса на вземане на решения 

за създаване, модифициране и актуализиране на системните правила, които 

могат да бъдат разделени на управление извън веригата. 

Има два вида управление и управление по веригата. Общата форма на 

управление извън веригата е управление, формирано от основни участници 

и правилата за управление обикновено се гласуват от комитета за 

управление. Управлението във веригата се отнася до правилата за 

управление и обикновено са кодирани в протокол за управление. 

Решенията се гласуват онлайн от различни участници. 

 

o Сигурност и поверителност 

Сигурността на договора и защитата на поверителността са на фокус 

в този раздел. Блокчейн, като децентрализирана разпределителна система 

използва възможностите за защита на сигурността на различните възли, 

които не са равномерни и което води до риск системата да бъде 

атакувана. Способностите на авторите варират, съчетани с липсата на 

удобна и ефективна автоматична схема за одит на договори, което води до 

честото възникване на грешки и пробив в сигурността на договорите. Това се 

превърна в най-силно засегнатата област за сигурността на блокчейн. 

Децентрализацията на блокчейн, съчетан с липсата на ефективни методи за 

надзор, води до наличието на злоупотреба с верижната система. 
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С непрекъснатото обогатяване на данни във веригата и непрекъснатото 

разширяване на вариантите за приложение, произтичат проблемите с 

поверителността в процеса. Като например информация за самоличността на 

потребителя, информация за активи, поток от транзакции и др. 

Информацията обикновено изисква определени технически средства 

за подобряване на защитата на поверителността в процеса на 

разпространение на данни. В допълнение към традиционното криптиране на 

данни, контрол на разрешенията и обработка на данни, се въвеждат и общи 

методи за доказателство с нулево знание, хомоморфно криптиране и други 

криптографски алгоритми, както и TEE, MPC, федеративно обучение. 

Възможно е да се подобри способността за защита на 

поверителността с варианти за многостранно сътрудничество и да реализира 

„наличните, но не видими― данни. 

 

o Текущо състояние на поддържащите технологии 

Като софтуерна система блокчейн също се нуждае от поддържаща 

технология, за да подобри практическото си приложение. Подобряване 

сигурността на системата, оптимизиране потребителското използване и 

ускоряване процеса на разработка на блокчейн, включително системата за 

управление, експлоатация и поддръжка, инфраструктура има три аспекта. 

 

o Управление на системата 

Мултитехнологичната интеграция укрепва стабилността на 

системата, а надзорът на съответствието трябва да извърви дълъг път. 

Системното управление е отговорно за управлението на други части от 

блокчейн архитектурата, включително главното управление на пълномощия 

и управление на възли. Обработват се два вида функции. За разрешените 

вериги управлението на разрешения е ключова част от блокчейн технологията, 

особено при повече изисквания за достъп до данни. Блокчейн като цялост на 
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технология на централизираните и сложни системи са изправени пред 

проблеми със сигурността на системата и сигурността на съответствието по 

време на реална употреба. 

Подобно на традиционните централизирани услуги, сигурността на 

верижната система в момента включва главно мрежови атаки, често 

използваните методи за защита включват настройка на прокси възли, 

укрепване на системата за удостоверяване на мрежовата идентичност, лимит на 

мрежовия ток и др. С цел насърчаване на стабилността и съответствието на 

блокчейн системата. 

За развитието е необходимо да се засили прилагането на регулаторния 

механизъм по отношение на политики, разпоредби и технически инструменти. 

 

o Експлоатация и поддръжка 

Интегрирането на облачната верига опростява операциите по 

експлоатация и поддръжка и подобрява ефективността на работа и 

поддръжка. Блокчейн като синтез от комплексни системи от различни 

технологии, като криптографски алгоритми, мрежи peer-to-peer, механизми за 

консенсус и интелигентни договори. 

Трудността при внедряването, работата и поддръжката на системата повиши 

прага за използване на блокчейн. Според статистиката за оценка на веригата, за да 

намалее трудността при работа и поддръжка, 89% от производителите използват 

Docker, Kubernetes и други технологии за реализирано автоматичното разгръщане 

на верижната система, както и удобна работа и поддръжка. 

На тази основа се предоставя услугата BaaS (Blockchain as a Service). 

BAF (Blockchain Automation Framework), поддържа многоверижни и 

многооблачни внедрявания и е рамка за автоматизация на блокчейн и готов софтуер 

за блокчейн и хардуерна машина „всичко в едно―, което значително намалява 

трудността и работното натоварване при функционирането на верижната 

система и разгръщането на поддръжката. 
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o Инфраструктура 

Общата инфраструктура е зряла и специалната инфраструктура трябва 

спешно да бъде подсилена. Основата на блокчейн инфраструктурата се разделя на 

обща инфраструктура и специална инфраструктура. 

Обща инфраструктурна верига се характеризира с универсални софтуерните и 

хардуерните ресурси, като комуникационни мрежи, облачни платформи и др. и 

необходими при използването както на системни, така и на традиционни интернет 

услуги. 

Специалната инфраструктура се отнася до специалните изисквания за 

използването на верижната система. Софтуерни и хардуерни ресурси, като 

унифицирана система за управление на ресурсите на веригата и система за 

управление на цифрова идентичност. 

След години на развитие инфраструктурата стана в сравнително завършен 

вариант. Например Microsoft, Google, Amazon, Ali. 

Облачни доставчици като Tencent, Huawei и Baidu са интегрирали блокчейн 

услуги в своите облачни продукти и предоставят готови блокчейн услуги. 

Специализираната инфраструктура включва управление на блокчейн и свързани с 

него формулирани стандарти и спецификации е все още в ранен етап на 

индустрията. С нарастване на нуждите от взаимно свързване на различни 

вериги, той ще насърчава изграждането на специфична за блокчейн 

инфраструктура. 

2.5. Развитие на блокчейн технологията 

Технологията на настоящата верига на съюза постепенно навлезе в зрял 

и стабилен период и в същото време, за да се адаптира към различни индустрии 

за да отговори на нуждите и различните видове за услуги, технологичното 

развитие непрекъснато се движи към по-ефективно управление на данни, по-

широк мащаб на мрежата. 

За по-усъвършенствана техническа експлоатация и поддръжка, по-
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контролируема сигурност на платформата и проучване и пробиви. 

 

o По-ефективен поток от данни 

Взаимното свързване на данните от съюза, включително надграждането 

и еволюцията на модела на управление на верижната система, блокът си 

сътрудничи с многостранни данни извън веригата, за да реализира 

споделена циркулация. От 2020 г. основните верижни платформи на 

консорциуми стават все повече и повече, колкото повече се набляга на 

управленската функция на системата, с участието на множество страни. 

Използването и управлението трябва да се изграждат съвместно от 

множество страни в алианса. Моделът на управление постепенно се 

ръководи от една страна и суперадминистратора в доминиращия режим е 

осигурен по-рафиниран и честен начин. Например, създаването на оперативен 

комитет на блокчейн системата, в замяна на изключителното управление с 

мултицентрализиран подход. Оперативният комитет отговаря съвместно за 

различни въпроси от веригата на съюза, обсъждане и вземане на решения, 

включително одобрение за достъп до системата, формулиране и прилагане на 

правила, ежедневни операция и т.н., с цел да се гарантира валидността и 

рационалността на правилата за транзакция във веригата. 

По отношение на сътрудничеството за данни извън веригата, с 

интензифицирането на обмена и споделянето на данни и тяхната собственост, 

започнаха да се появяват много рискове по съответствие и сигурност и имаше 

трудности при споделянето на данни и липса на поверителност. 

Блокчейн технологията може да улесни потвърждаването на 

собствеността върху данните и може да се използва за кръстосани групи за 

сътрудничество с данни на организацията, осигурява споделена сигурност и е 

доверен носител за съхранение на метаинформация, циркулираща извън 

веригата. 

Като ново решение, блокчейн привлича вниманието на индустрията. 

През 2020 година многоблоковата система, комбинирана със сигурна 
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многостранна изчислителна технология, надеждна технология за среда на 

изпълнение, осигурява решения по отношение на циркулацията на данни и 

накрая реализира данните точно по веригата, „депо‖ за съхранение на 

информация за постигане на по-широко сътрудничество при данни. 

 

o По-широк мащаб на мрежата 

Мащабът на мрежата става все по-широк, включително разширяването 

на мащаба на една блокчейн мрежа и взаимодействието между действията на 

веригите. 

На първо място, за мрежа с една верига от консорциуми обикновено се 

използва алгоритъмът за консенсус. Той е устойчив на грешки, но броят на 

консенсусните възли се увеличава, информацията, която мрежата трябва да 

обменя, също се увеличава и натоварването на системата и мрежовият трафик се 

увеличава, което пък води до влошаване на производителността, а мащабът на 

една мрежа е ограничен. От 2020 г. се оптимизира алгоритъмът за консенсус 

на веригата на съюза в комбинация с повече технологии. Например 

сложността на алгоритъмната мрежа е отделена от мащаба на консенсусните 

възли и типовете възли са разделени на консенсусни възли, несподелени 

възли. Те се идентифицират чрез въвеждане на VRF
36

, за да гарантират, че 

консенсусните възли са избрани на случаен принцип. Използване на DAG
37

  

структура от данни за подобряване на пропускателната способност на 

системата, в комбинация с криптографски алгоритми за оптимизиране на 

ефективността на консенсуса и т.н. Общият мащаб на една мрежа продължава 

да се увеличава. 

Оперативната съвместимост между веригата се отнася до обмена на 

информация между екземпляри на различни блокчейн системи и обмени. 

Възможността за използване на информация също може да се нарече 

                                                
36

 Virtual routing and forwarding – в компютърните мрежи, основани на IP, виртуалното маршрутизиране и 

пренасочване. Технологията позволява да съществуват множество случаи на таблица за маршрутизиране 

да съществуват едновременно в един и същ рутер. 
37

 Directed acyclic graph – насочен ацикличен граф, който е насочен граф без насочени цикли. Състои се 

от върхове и ръбове като всеки ръб е насочен от един връх към друг. 
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кръстосана верига, отнасящи се до различни инстанции на блокчейн система 

чрез договорен интерфейс, комуникационен протокол и консенсусен 

протокол се осъществява сигурен и надежден обмен на информация. 

Използва се главно за решаване на проблема с „острова на ниво верига― 

в света на блокчейн и реализиране на различни блокчейн системи за обмен на 

данни и поток на стойност между тях. За да от говори на 

предизвикателствата на оперативната съвместимост между вериги, той има 

за цел да изгради технологията между вериги за надеждни канали за 

взаимодействие между веригите и постепенно се превърна във фокус на 

индустрията. 

Универсалната крос-верижна технология е ключът към 

реализирането на взаимното свързване на десет хиляди вериги. Крос-

верижната технология може да свързва децентрализирани региони. 

През 2020 г. технологичната индустрия направи много изследвания и 

натрупва знания в областта на кръстосаните вериги и те се превръщат в 

гореща точка в технологичното развитие на индустрията. 

 

o По-усъвършенствана техническа експлоатация и поддръжка 

През 2020 г. основната технология на веригата на съюза постепенно 

преминава към относително завършен и стабилен етап. 

Индустрията се стреми да подобри и оптимизира различни технически 

точки и непрекъснато да опростява и намалява разходите за внедряване, 

експлоатация и поддръжка. 

Предоставят се все по-усъвършенствани функции и услуги за бързо 

изграждане на вериги, за да отговори на различни варианти за приложение в 

технологиите. 

По отношение на технологичното внедряване основните технологични 

точки включват механизъм за консенсус, алгоритъм за криптиране, 
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интелигентен договор, peer-to-peer. 

Мрежата е непрекъснато консолидирана и оптимизирана. Индустрията 

взема предпазни мерки, когато работи с голям брой заявки за пакет от данни, 

включително осигуряване на контрол на мрежовия трафик, гъвкаво филтриране 

на рязко нарастващи бизнес заявки според капацитета на обработка на 

системата. Необходимо е да се осигурява непрекъсната наличност на услуги, 

контрол на обема на данните, за да се справи с неограниченото нарастване на 

разпределителната книга, т.е. на блокчейн системата. 

Система за ролеви акаунти, за сътрудничество с по-пълни функции за 

контрол и управление на органите. Всички те са организирани в различни роли 

и потребителите могат да достъп и задължения, според ролите, към които 

принадлежат. 

То този начин се позволява на множество страни да изградят по-добро 

сътрудничество. 

По отношение на внедряването, експлоатацията и поддръжката, все 

повече и повече от долните слоеве на блокчейн са оборудвани със съответните 

услуги на горния слой. 

Приложенията за управление могат да предпазят основните технически 

подробности, да подобрят лекотата на използване, както и да опростят работата и 

поддръжката. В същото време при необходимост могат и да блокират системата. 

Платформа Blockchain-as-a-Service (BaaS), която непрекъснато опростява 

внедряването на възли, поддържа приватизирано внедряване, междумашини 

режими като регионално внедряване и хибридно внедряване и може да 

отговори на различните изисквания на участниците във веригата. 

 

2.6.Сигурността на платформата е по-контролируема 

Сигурността на платформата и контролируемостта на технологиите 

винаги са били във фокуса на индустрията. 
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Индустрията също така продължава да произвежда самостоятелно 

разработени софтуерни и хардуерни решения „всичко в едно‖, комбинирани със 

сървъри на местни марки, операционни системи, интегриращ софтуер и хардуер. И 

според правителството, корпоративните потребители да осигурят силна 

поверителност, сигурно решение за внедряване на блокчейн приложението. При 

сегашния специфичен фон това се превръща в индустрия. 

В криптографията алгоритъмът за сигурност и поверителност постепенно е 

превърнат в стандарт на веригата на съюза. 

Конфигурацията, включително адаптиране на блокчейна с помощта на 

повече хеш алгоритми, цифрови подписи и постепенно адаптиране, както и 

технологични решения за сертификат за поверителност, протокол за 

предаване и т.н., допринасят за подобряване на производителността на 

системата. 

От 2020 г. платформата на веригата на съюза все повече осигурява 

хомоморфно криптиране във веригата, поддържа изчисляването на шифрования 

текст във веригата. Осигурява групов подпис на пръстена когато възелът провери 

правилността на транзакцията, информацията на инициатора на транзакцията няма 

вероятност да бъде разкрит. 

Доказателство за самоличност позволява на една страна да докаже, че 

определена верига не е задължена да предоставя чувствителна информация по 

веригата. 

Различните технологии за алгоритъм за поверителност в индустрията 

непрекъснато се подобряват по отношение на поверителността и използваемостта. 

 

o Тенденция на развитие на блокчейн индустрията 

С непрекъснатото задълбочаване на блокчейн технологията, основата на 

блокчейн индустрията става все по-добра и по-добра. 

Индустрията се развива бързо, а разпространението става все по-обширно и 
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отрасълът показва добра тенденция на развитие. 

 

o Карта на блокчейн индустрията 

Картата на блокчейн индустрията може да се наблюдава в две различни 

измерения: хоризонтално и вертикално. 

o Вертикален – определя се, според различните връзки, блокчейн 

индустрията може да е разделена на базова технология, услуга на бизнес 

платформата, индустриални приложения и периферни услуги; 

o Хоризонтално, според различните участници. Последователно са 

разгърнати различни видове предприятия, включително 

технологични компании, стартиращи фирми и компании. 

Развитието на блокчейн индустрията в Китай започна рано, но посоката на 

развитие беше неясна в ранния етап. 

От 2019 г. правителството на най-високо ниво определя развитието на 

блокчейн и посочва посоката на развитие на индустриален блокчейн, фокусиран 

върху обслужването на реалната икономика. 

Това се превърна в индустриален консенсус и блокчейн индустрията се 

разви бързо в Китай, интегрирайки технологични изследвания и развитие на 

индустриалната верига, интегрираща поддръжка, сервизна поддръжка и 

промишлено приложение, и постепенно се оформя и нейната индустриална 

структура. 

o Както е описано в картата на блокчейн индустрията 

От гледна точка на индустриалната структура, блокчейн индустрията е 

разделена главно на основни технологии, платформени услуги, производство на 

индустриални приложения и периферни услуги. 

Основната технологична част осигурява необходимите технически 

продукти и компоненти на блокчейна и услугите на платформата. От друга 
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страна е бизнес частта, която изгражда блокчейн платформа, която може да 

изпълнява съответните индустриални приложения, базирани на основната 

технология. 

Приложната част използва главно блокчейн технология за разработване 

на индустриални приложения според реалните възможности на различни 

индустрии. 

Периферната сервизна част предоставя услуги за поддръжка за 

индустрията. Включително индустриални организации, пазарни проучвания, 

определяне на стандарти, оценка и сертифициране на системата, индустриални 

медии и др., и дава тласък за развитието на индустриалната екология. 

 

o Основна технология 

Тази част от технологията осигурява основните технологични продукти 

или услуги в хардуерната инфраструктура, необходими за работа на блокчейн, в 

допълнение към традиционните производители на хардуер, които предоставят 

допълнително към използваното изчислително, съхраняващо и мрежово 

оборудване. Компании като Canaan Yunzhi и Bitmain осигуряват специализирано 

хардуерно оборудване или предоставят услуги директно на потребителите. 

Компонентите на блокчейн технологията включват главно: консенсусен 

алгоритъм, алгоритъм за криптиране, разпределени данни, съхраняване на 

данни, интелигентни договори и др. Поради продължаващото ускоряване на 

развитие на технологията, свързаните технологичните компании започват да 

внедряват основните технологични изследвания и разработки на 

блокчейна, за да подобрят производителността на продукта и 

пригодността за различни приложения за използване. 

По-конкретно технологиите за разширяване, кръстосана верига и 

за защита на поверителността постепенно се превръщат в работилница, в 

която бизнеса фокусира посока на оформлението. Китайски участващи 

предприятия и технологични гиганти и са представителни компании като: 

Baidu, Antchain, Tencent, JD, Quchain, Zhigui. 
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o Услуги на платформата 

Блокчейн платформите и услугите за разработка на технологии са важни 

опори за приложения от по-горен слой. Според мрежовите методи на блокчейн 

могат да бъдат разделени на три типа: публична верига, верига на консорциум и 

частна верига. 

Най-важната посока на развитие на вътрешния блокчейн осигурява 

основна рамка за блокчейн приложенията на корпоративно ниво. 

Блокчейн като услуга (BaaS) съчетава предимствата както на блокчейн, 

така и на облачните изчисления, базирани на облака. 

Тя се превърна в една от най-важните форми на обслужване за 

предприятията, работещи в областта на блокчейн технологиите като Alibaba Cloud, 

Tencent Cloud. 

Големите облачни доставчици като Weiyun и Kingsoft Cloud пуснаха свои 

собствени BaaS услуги, конкретно за индустриални предприятия. 

Средните е и микропредприятията намаляват прага за он-чейн и формират 

„зелен канал― за он-чейн за поддържане на горния слой на технологията. 

Те предоставят и свързани поддържащи услуги, включително: блокчейн 

браузър, криптиране. Ключови са цифрова идентичност и информационна 

сигурност. 

 

o Промишлено приложение 

Блокчейн е иновативният резултат от развитието на 

информационните технологии, а също така е реконструкцията на бизнес 

процесите и развитието на различни индустрии. 

Основният стимулатор на иновационния модел е индустриалното 

взаимодействие. Блокчейнът се е развил постепенно от първоначалния 
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модел за цифрови финанси. Той се разширява във финансирането на 

веригите за доставки, проследимостта на продуктите и други области и сега 

се използва в държавните дейности и услуги, препитанието на хората и 

индустрията. 

Проучванията на блокчейн приложенията и възможностите му за 

приложение са все по-богати, показвайки дълбочина и свързаност и 

различни индустрии. 

Понастоящем предприятията се фокусират върху обслужването на 

реалната икономика и подобряването на държавните дейности и услуги. 

Разработване на приложения, свързани с поминъка на хората, сред 

които финансирането на веригата за доставки и проследимостта на 

продуктите представляват половината от всички приложения. 

Държавните дейности и услуги, е сфера в която разработчиците на 

блокчейн системите се внедряват все по-често и бележи растеж в 

използването. Подобряването на обществените услуги и обслужване, чрез 

блокчейн технологичните възможности, са със забележителен напредък. 

 

o Периферни услуги 

Периферните услуги включват индустриални изследвания, 

инвестиции и финансиране, формулиране на индустриални стандарти, 

оценка на системата и сертифициране, консултации за дигитална транс 

формация и др. Като нововъзникваща технология, цялостното развитие на 

блокчейн е все още в начален стадий. 

Социалното осъзнаване за технологията все още не е популяризирано 

и медиите в индустрията предоставят информация за индустрията, за да 

помогнат на блокчейн технологията да участва в индустрията. 

Индустриалните изследвания и инвестиционни и финансови 

институции предоставят информация и средства за индустрията, като 
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подкрепят и насърчават бързото й развитие, институциите за формулиране на 

индустриални стандарти сертифициране. От друга страна предоставят 

възможности за обслужване и гарантиране на качеството и безопасността на 

продуктите и подпомагане на цифровата трансформация. 

Консултантски агенции предоставят насоки за възможностите на 

предприятията да се включат във веригата, помагат на предприятията да 

разберат стойността на блокчейн и насърчават използването на блокчейн 

системите. 

Изграждането на екология на блокчейн индустрията е неделимо от 

периферните услуги. Логично тази част от индустрията показва бърз растеж, 

поставяйки солидна основа за развитието на блокчейна. 

 

o Активно оформление на различни играчи на пазара 

Повечето големи ИТ компании са ограничени до развитието на 

определен аспект от индустриалната верига. По-специално, технологичните 

гиганти са формирали цялостно оформление за блокчейн и са се ангажирали да 

създадат цялост на индустриална верига. Примери са Baidu, Ali, Tencent, Huawei, 

JD.com. Те предприемат технологично изследване и развитие, стартиране на 

самостоятелно разработена основна верига, базирана на облачни 

изчисления, големи бази данни, интернет на нещата и др. 

Разчитайки на собствената си облачна платформа за изграждане на 

базирана на облачни изчисления блокчейн BaaS платформа за услуги Haier, 

Neusoft, Xunlei, Qihoo 360 и други компании активно разширяват блокчейн 

приложенията въз основа на собствените си бизнес нужди. 

Броят на стартиращите блокчейн фирми нараства бързо и броят на 

регистрираните блокчейн предприятия се увеличава бързо, показвайки 

прогресивен растеж в Китай. Особено от 2019 г. различни министерства и 

комисии и местни власт и провеждат активна политики за подкрепа на блокчейн 

за насърчаване на развитието на свързани с блокчейн стартиращи фирми и 

малки, средни и микропреприятия. Сред 1000-те компании в блокчейн бизнеса 
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броят на стартиращите фирми е най-голям, възлизайки на 57%. Това е повече от 

23% от традиционните ИТ интернет компании. 

Котирани компании насърчават прилагането на блокчейн индустрията и 

с ускореното внедряване на блокчейн приложения, бизнесът „Blockchain+‖ се 

превърна във фокус за развитие на големите регистрирани компании, навлизащи в 

блокчейн индустрията. 

Към октомври 2020 г. повече от 262 регистрирани компании са стъпили 

в областта на блокчейн, респ. от сферата на застраховане, недвижими имоти, 

търговски универсални магазини, оборудване за сигурност, опаковъчни 

материали, теле комуникационни операции и др. 

Бизнесът с блокчейн на регистрираните компании се ръководи главно 

от индустриални приложения, приемайки финансовата област като пробив, 

активно внедрявайки финансиране по веригата на доставки, управление на 

активи, трансгранични плащания, приложения в трансграничната търговия и 

други области. 

 

o Тенденция на развитие на блокчейн индустрията 

Сравнително пълна индустриална верига и активни участници на пазара 

улесняват развитието на блокчейн индустрията. Представянето дава добра основа за 

подкрепа на екологично строителство, платформени услуги, иновации за интеграция. 

Средата за разработка се подобрява и индустриалната подкрепа се 

увеличава. Световната политическа среда след пандемията и икономическите и 

търговски тенденции отвориха възможности за развитие на блокчейн в Китай. 

В между народен план физическата изолация, предизвикана от епидемията, 

оказва влияние на икономическата цифровизация. Блокчейн предоставя решение за 

нуждите на доверителната основа на транснационалната цифрова икономика и 

нейните характеристики. Чрез него се намалява транзакционните рискове и 

повишава сигурността на трансграничната търговия и трансграничния поток от 

данни. От друга страна, докато превенцията и контролът на епидемията налага 
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бързото развит е на нови дигитални технологии „новата инфраструктурата― се 

превърна във важна отправна точка за стабилен растеж след 2020 г. Тенденции на 

вътрешното икономическо развитие и политическа подкрепа ориентирана към т 

възможности за развитието на блокчейна и областите на държавните дейности и 

услуги, поминъка на хората и медицинските грижи са пробивът и основното бойно 

поле за внедряване и използване на блокчейн системата. 

С осъзнаването на стойността на новите технологии за социална и 

икономическа транс формация, блокчейн индустрията постепенно ще формира 

цялостна индустриална верига, обхващаща основно оборудване, системни 

платформи, приложни услуги и система за поддържане. Без значение дали е 

базирано на платформа водещо предприятие със силна технология и 

дълбоко култивиране на индустрията, то има голям потенциал за растеж. 

Технологичните платформи се използват, за да комбинират 

индустриални характеристики, услуги и всички аспекти на реалната икономика. 

Стремежът е да изгради корпоративен ешелон с перфектно обслужване. Според 

прогнозите на IDC
38

 блокчейн индустрията ще продължи да расте и Китай ще 

запази второто си място по големина на глобалният пазар на блокчейн. 

Представителните блокчейн компании се фокусират не само върху 

блокчейн технологията и продуктите, но и върху постепенно надстройване на 

услугите на платформата. 

Верижна платформа за изграждане и възможности за обслужване, целта е 

да се създаде безопасна, надеждна, гъвкава и ефективна, система за блокчейн 

услуги, подходяща за множество възможности за приложение. Тя осигурява 

канали за доверие и сигурност, реконструиране на производствени 

отношения, намаляване на разходи и ценова стойност. То този начин се 

изгражда индустриално ориентирана платформа за обслужване на приложения на 

блокчейн, насърчаване на взаимосвързаността и оперативната съвместимост на 

приложенията в индустрията и насърчаване на реализацията на операции в 

индустрията. 

                                                
38

 Industrial Development Corporation – изследва потребителските пазари по устройства, приложения, 

мрежи и услуги. 
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След възхода на блокчейн като нововъзникваща национална 

технологична стратегия, призивът за прилагането му се засилва и нараства с 

всеки изминал ден. От една страна, с цифровите финанси, управлението на 

веригата за доставки и други области са отправната точка и в комбинация със 

самата индустрия, Китай активно създава редица индустриални демонстрации 

на приложението, формират сравнително завършен бизнес модел и изследва 

формирането на парадигма за индустриални приложения. От друга страна, се 

променя и цялостното оформление на държавното управление, сигурността на 

данните, интелигентното производство и се достигне до нови интелигентни 

градове. 

 

o Интегриране на нови технологии за разширяване на 

пространството за иновации в приложенията. 

Като най-добрата система, носеща доверие в ерата на 5G, с блокчейн и 

облачни изчисления, големи данни, кръстосаната интеграция на нови 

технологии и приложения като данни, изкуствен интелект,  в ръзка към 

интернет на нещата, постиндустриалната ера, базирана на доверителни 

посредници за транзакционни договори, бизнес моделът става все по-

неподходящ за изискванията за развитие на „широка връзка и голямо 

сътрудничество― в цифровата икономика. 

Индустриалният интернет предоставя „алгоритмични посредници― за 

насърчаване на предоставянето на блокчейн услуги под формата на SaaS
39

, 

намалява се прага и разходите за разработка и внедряване на индустриални 

приложения и активно разширяване на гъвкавия и разнообразен достъп и 

добавената стойност. 

Безспорните качества на блокчейн системата и иновационната мощ на 

индустрията ще подобрят ефективността на иновациите в индустриалните 

приложения. 

 

                                                
39

 Software Sa A Service – софтуер под формата на услуга. 
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o Екологично управление на блокчейн алианса 

Блокчейн технологията трябва да включва агенции за обществени 

услуги, търсещи приложения за подобряване на качеството, времето и 

разходите. 

Заинтересованите страни, включително участващите, заедно трябва да 

насърчат изграждането на платформа и споделянето на информация . В 

момента блокчейн технологията предоставя тенденция на развитие на 

много нива, която се основава на характеристиките на модела на различни 

екосистеми на съюза. 

С непрекъснатото развитие на екосистемата на блокчейн 

обединението, приложенията стават все по-богати, инфраструктурата – 

сигурна, достоверна и стабилна. 

Моделът на сътрудничество на основните страни в разработването на 

технологичните изследвания, оформлението на приложенията и други връзки 

постепенно се изяснява и се образуват три режима на работа на блокчейн 

веригата – доминиращ, персонализиран и съвместен/спомагателен. 

В момента китайските предприятия и изследователски институции 

постепенно увеличават изследванията и развитието на основната технология на 

блокчейн с Quchain, Ant Financial. 

Много доставчици на технологични решения за блокчейн, представени 

от Tencent и Baidu, чрез независими изследвания и разработки, извличат 

иновации и за внедряване на основната технология на блокчейн и изграждане 

на платформа блокчейн като услуга (BaaS). 

Приемайки внедряването на технологията като основна входна точка, 

постепенно се изгражда собствена блокчейн екосистема на дружеството. 

От гледна точка на основното тяло на блокчейн системата, в 

допълнение към водещите интернет компании, оформлението на Tencent на 

BaaS платформи, Huawei Cloud внедрява BCS платформа, Baidu внедря ва 

Intelligent Cloud BaaS платформа, JD.com внедря ва Zhizhen Chain. 

Някои стартиращи блокчейн фирми също активно проучват 

възможностите на технологията, като например оформлението на Quchain 
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Technology. 

Като допълнение, на ниво организация на индустрията, трябва да се 

облежи и Държавният информационен център, China Union Pay. 

Алиансът за развитие на мрежата за блокчейн услуги, иницииран от 

China Mobile и други звена от телекомуникационната индустрия, са водещи в 

сферата на блокчейн услугите. 

Водещи доставчици на блокчейн технологични услуги стартират по-

завършени блокчейн продукти, платформи и решения, за извършване на 

пазарно ориентирани операции. 

След години на развитие и разработване може да се определят три 

основни възможности на приложение. Важен движещ фактор за 

сътрудничеството между веригата на блокчейн индустрията. 

Първата възможност е за прехвърляне на стойност, с картографиране на 

активи. Използва се главно за предаване на балансова стойност. 

Второто поле на действие е сътрудничеството. В децентрализирания 

широкомащабен многопартиен бизнес за сътрудничество. Той играе роля в 

споделянето и взаимодействието на данни. 

Третата област на действие е съхранение на сертификати, който се използва 

основно в изискванията за съгласуваност на данните на цялата мрежа. Често се 

използва за потвърждение на истинността, например за нотариална заверка. 

Поради различните нужди и приложения в различни области фактори 

като мащабност, обслужващи обекти и бизнес процеси, в глобален мащаб, 

много блокчейн приложенията все още се основават на персонализирано 

сътрудничество. Конкретно за Китай - партийни и държавни органи, 

институции, национално представени предприятия има правителствени 

блокчейн приложения, съдебни блокчейн приложения и др. 

Типичните представите и включват: Съдебните институции 

включват „Tianping Chain‖ на Пекинския интернет съд, Hangzhou Mutual - 
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съдебният блокчейн на Интернет съда, правната верига Netcom на Интернет 

съда в Гуанджоу, Интернет компанията на Хангжу; Блокчейн лотарийната 

платформа на Комисията по ценни книжа и борси; финансовите институции 

включват China Ping An Property&Casualty Insurance Co., Ltd. Платформата за 

проследяване на производството и продажбите на блокчейн Ping, блокчейн 

трансграничната иновация на China Merchants Bank Co., Ltd. с нова платежна 

платформа; Блокчейн платформа за управление на фондове за големи 

специални проекти за контрол на замърсяването и управление на науката и 

технологиите; Платформа за трансгранични бизнес блокчейн услуги на 

Държавната администрация по чуждестранна валута, Данъчно облагане на 

Шенжен на Държавната данъчна администрация; Блокчейн електронната 

фактура, базирана на блокчейн услуга за финансиране в област Чанченг, град 

Фошан. 

 

o Анализ на ключови точки от надзора на блокчейн за различни 

екосистеми на съюза 

От гледна точка на развитието на блокчейна винаги е имало 

регулаторни предизвикателства, породени от новите технологии и правните 

стандарти. Методите и средствата за управление и надзор за различни нива на 

екология са различни са основно технически надзор, регулиране на 

технологиите и регулиране на пазарните играчи. 

Надзорът на бизнес приложенията е насочен главно към търсенето. На 

този етап блокчейн приложенията съществуват най -често във финансовия 

сектор. 

С надзора на Китайската комунистическа партия, се изяснява кое 

съдържание може да бъде поставено в блоковата веригата и кое може да се 

управлява от бизнеса. 

Създаване на условия от страна на търсенето да извършва бизнес в 

съответствие със законите и подзаконовите разпоредби. 

Регулирането на технологиите е насочено главно към доставчиците на 
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технологии. С характеристиките на блокчейн технологията, която е трудна за 

манипулиране, няма рискове за поверителността и надзора на съдържанието. 

Анонимността затруднява идентифицирането на истинската 

самоличност на потребителите. Увеличава се трудностите при проследяването и 

проследимостта на престъпленията. Предстои да се разработи правната 

валидност на автоматичното прилагане на интелигентни договори, нарушената 

личната сигурност, причинена от технологиите, защита на интелектуалната 

собственост и правна отговорност за технологичните рискове. 

 

Надзорът на пазарните субекти е насочен основно към участниците в 

блокчейн услугите. Методът на споделени записи води до разпръскване на 

съответните надзорни отговорности и децентрализация на блокчейн мрежата. 

С консенсусният метод няма отделна организация или човек, който да е 

съгласен с цялата верига от информация, и да поеме пълна отговорност за 

съответствието, автентичността и целостта и се присъедини към една и съща 

блокчейн мрежа едновременно. 

Блокчейн алиансът приема различни методи на управление, за да 

гарантира съответствие на блоковата верига и често се ръководи и организира от 

съответната институция и ежедневното му управление е неделима част от 

ръководството, експлоатацията и поддръжкта. Следователно и естествено да има 

виртуални или физически възли за надзор, които правят възлите за наблюдение 

на достъпа и енергоспестяващото поведение по-ясни и да предприемат 

действия като предупреждения, ограничения и спирания, а надзорът е 

относително лесен за прилагане. 

 

Понеже данните в блокчейна са трудни за подправяне и манипулиране, е 

трудно да се елиминират чувствителни данни, след като са въведени във 

веригата. 

В допълнение, блокчейн представя нов тест за надзор и за тази цел 
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надзорните органи на веригата на консорциума и се фокусират върху 

съдържанието на блокчейн. 

Специалната политика за надзор на бизнес формати ще премести 

регулаторния праг напред и ще напредне в прилагането на блокчейн 

съдържание. 

 

2.7.Цялостна оценка на рисковете, свързани с блокчейн приложенията 

С постепенното внедряване на блокчейн приложения в различни 

индустрии, изискванията за сигурност на данните във веригата продължават 

да нарастват. 

Основно е да се съсредоточим върху оценката на приложенията, 

включващи интернет съдържание и прилагане на класифицирано 

управление и контрол. 

Трябва да се насърчава внедряването на блокчейн приложения, които 

отговарят на регулаторните изисквания. Надзорът е необходима част от 

развитието на съответствието на блокчейн и операциите на консорциумната 

веригата, за да гарантира собствената си сигурност и съответствие. 

Регулаторите също проучват медийно ориентираните в технологичен път 

блокчейни, които отговарят на регулаторните изисквания, особено в процеса на 

управление на операциите. 

 

Най-често проучванията са на механизма за удостоверяване на реалното 

име на потребителя, механизъм за преглед на съдържанието и други механизми в 

приложението. В същото време е необходимо да се въведат стандарти за 

разработка на блокчейн приложения. 

 

2.8.Предизвикателства за развитие на блокчейн 

Като нова посока на развитие на технологиите и област на индустриално 
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развитие, блокчейн продължава да получава голямо внимание. За насърчаване 

на иновациите и развитието на блокчейн е необходимо да се признаят 

предизвикателствата, пред които е изправен блокчейн на този етап. 

 

На този етап блокчейн технологията все още е в етап на развитие и 

растеж. За да се реализира потенциалната стойност блокчейн системата, е 

необходимо да се изправи пред независимата иновация на технологията, пътя 

на приложение, управлението на съюза и системата за надзор. 

Като интегрирана система от множество технологии, самата блокчейн 

има големи предимства в скалируемостта, производителността, сигурността. 

Все още има технически бариери. Например блокчейн кръстосаната 

оперативна съвместимост включва не само надеждно взаимодействие на данни, но 

също така е необходимо да се реализира взаимно признаване на 

идентичността, преобразуване на консенсус и координация на 

управление. Настоящите схеми за прилагане на различни системи 

утежнява и затрудняват оперативната съвместимост между веригата, което води 

до все по-известния проблем на „силози на ниво верига―. 

За внедряване на блокчейн решенията трябва да се изберат подходящи по 

съвместимост блокчейн мрежи. Когато се споделят данни, трябва да се обърне 

внимание на защитата на поверителността. Неправилното боравене с 

приложението може да доведе до изтичане на данни или нарушаване на 

съответните закони и нормативни разпоредби. Освен това, въпреки че броят на 

патентните заявки в Китай е много висок, за системите с отворен код има слаб 

интерес от  къде то  с ле два т  недостатъчни инвестиции в основни технологични 

изследвания, разработки и основни алгоритми. 

 

Прилагането на блокчейн технологията все още е в начален етап на 

проучване и все още е трудно да се приложи в действителност. 

Първо, незрялата технология ограничава внедряването на търговски 

приложения, производителност, сигурност и мащабност. 

Второ, за водещите предприятия все още блокчейн разработките не са 

основна дейност и движещият ефект на индустрията не е подчертан. 

Прилагането на блокчейн от лидерите в индустрията е главно във 
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вътрешно проучване и изпитателен етап и е необходимо да се влезе в 

регулаторната рамка. 

Разработването и внедряването на технологията е все още далеч от фазата 

на моделирането и обобщаването на възможностите. 

Трето, силата и възможностите на приложенията върху малките и средните 

предприятия е не достатъчна. Използването на блокчейн системата трябва да 

трансформира оригиналната бизнес система, но първоначалната инвестиция е с висока 

цена и не финансово необосновано за краткосрочни проекти. В този случай липсва 

икономическа изгода за инвеститорите. 

Четвърто, разпределеният и печеливш бизнес модел и съществуващият 

модел на институционалните механизми са в конфликт. Предприятията имат 

съмнения относно механизма, управлението и степента на споделяне на данни 

по веригата. Липсващо звено е ефективно насърчаване нагоре и надолу по веригата 

на индустриалния цикъл, за да се постигне споделяне на данни и обмен на ресурси. 

Дългосрочните управленски нужди на блокчейн обединението са 

подчетани и простото и директно използване на механизми за стимулиране на 

обществените приложения за привличане на популярност, консорциумните 

приложения разчитат на общите интересни на всички участници по веригата. 

Веригата на съюза насърчава пълното споделяне и достоверността на 

данните. В същото време на споделянето отслабва собствеността върху правата и 

отговорностите на основния орган на веригата и данните по нея, а правата и 

отговорностите са неясни и строги. Това сериозно пречи на ефективното 

управление на алианса. В случай, че има силна и доминираща партия, нейната 

оперативна същност разпределена архитектура заема функциите за  постигане 

на централизирани транзакции. Ако липсва силна и доминираща страна, 

участниците в алианса се координират ефективно, за интересите на обединението 

и се поддържа центростремителна сила. Тази страна е все още слабо проучена. 

Надзорът на блокчейн все още не е изградил система за наблюдение и 

мерките за надзор се правят най-вече след появата на нови приложения. След 

това правят и подходящи регулаторни корекции. 
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2.9.Предложения за развитие 

В отговор на проблемите, съществуващи в горе споменатия блокчейн, е 

необходимо да се мобилизират правителството, индустриалните организации, 

предприятията, социални структури, за да осигури пространство за развитие на 

нововъзникващи индустрии, да популяризират блокчейн и цифровите 

технологии. Думата икономика ускорява интеграцията и иновациите. 

На правителствено ниво, чрез индустриални политики, фондове за 

иновации, демонстрационни проекти, университетски изследователски 

платформи и подобни методи за насочване и насърчаване на всички участници 

в индустриалната верига активно да изследват и прилагат блокчейн 

технологията. Съчетаването с демонстрация и практически опит издава насоки 

за прилагане на блокчейн в ключови области, разработва блокчейн технология и 

обучава за прилагането й. 

Привличането на водещи предприятия в индустрията, подкрепяйки 

развитието на иновативни предприятия и изграждайки повече индустриалната 

екология на взаимносътрудничество, взаимна изгода и печеливши 

резултати, формиране на ясно разделение на труда за големи и средни 

предприятия е добър модел за интегрирано развитие. 

Конкретните насоки и регулиране на развитието на блокчейн 

технологията и включване на системата в рамките на подходяща регулаторна 

рамка за предпредпазване на системата от рискове ще подобри индивидуалната 

блокчейн среда и корпоративната сигурност на данните. 

Ключовите области и предимствата на блокчейн технологията за оценка 

на сигурността са управление на съдържанието, мрежова сигурност, защита на 

критичната инфраструктура и защита на личните данни. 

За постигане на баланс между ползите и избягване на солидна 

структура, възпрепятстваща технологичните иновации на ниво индустриални 

организации трябва да се насърчават и насочват предприятията и изследователските 

институции да извършват защита на поверителността на данните, като основно 

свойство на блокчейн технологията. Необходимо е да се изгради механизъм за 

тестови оценки, обхващащи блокчейн веригата, продукти и услуги. 

Различните групи и технически съюзи са създали по-широки механизми за 

сътрудничество. 
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Приоритет е създаване на правителство-индустриали-академични 

изследвания и платформа за сътрудничество и обмен за реализиране на свързване 

на търсенето и предлагането в индустрията и създаване на промишлена 

съвместна екология. 

Ускорено прилагане на блокчейн системата може да се случи при 

следващите действия: 

o Демонстрация и промоция в областта на реалната икономика, 

създаване на партида от пилотни демонстрационни проекти и 

оценка на блокчейн; 

o Демонстрация на ефективността и създаване на колекция от 

индивидуални потребности. Трябва да се използват 

индустриални организации в международните и националните 

стандарти; 

o Изграждане на стандарт на система за блокчейн и активно 

участие в международната стандартизация; 

o Създаване на междуиндустриална и междупрофилна блокчейн 

платформа за обществени услуги, базирана на блокчейн 

технология; 

o Насърчаване на съвместното изграждане, споделяне и 

взаимносвързване на различни видове данни. На ниво 

предприятие трябва съзнателно да се обхване на 

информатизацията, активно да възприемат новите технологии 

и да се реформира процесът по дейността. 

o Създаване на работен вариант с очевидни болезнени точки. 

Тези недостатъци трябва да се проучат и заменят с нови 

работни модели и да се вземе под внимание качеството на 

бизнеса. След като се усети ефективността, удобството и 

ползите, блокчейн предприятията съчетават изследванията на 

работната логика; 

o Извършване на ключови изследвания на блокчейна, 
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разработване на продукти и интеграционни тестове, свързани с 

характеристиките на вертикалното приложение; 

o Създаване на независима система за интелектуална 

собственост в основни области като механизъм за консенсус, 

интелигентни договори и криптиране на информация; 

o Подобряване на капацитета за доставка на ключови общи 

технологии и насърчаване на свързани технологии в 

индустрии, отдели и региони и трансформация на резултатите; 

o Ускоряване на популяризирането на блокчейн във финансовата 

сфера, държавните дейности и услуги, управление на веригата 

за доставки и т.н.; 

o Въвеждане на пилотни приложения в производството и други 

области за създаване на група от независими права върху 

интелектуалната собственост и международни конкурентни 

блокчейн продукти. 
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Примерна карта на блокчейн индустрията
40

 

                                                
40区 块 链 白 皮 书, （2020 年) 
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ТРЕТА ГЛАВА. ДИГИТАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВА И БЛОКЧЕЙНА 

За основа на този раздел от дисертацията е докладът „Референтен показател за 

цифрово правителство‖ от Съвместния изследователски център на Европейската 

комисия в сътрудничество с Гарднър консултинг, финансиран от програмата ISA
41

 

За по-малко от десет години от появата си през 2008 г. концепцията за 

разпределени регистри влиза в основните програми за изследвания и политики. 

Първоначално създадена като компютърен дизайн, за да осигури сигурна и 

директна търговия между партньори и надеждност между тях. Ентусиазираният 

прием, подхранван от успеха на биткойн и експлозията от потенциални случаи на 

употреба, създаде високи, ако не и развълнувани очаквания по отношение на 

трансформиращата роля на блокчейн за индустрията и публичния сектор
42

. 

За първа публикация за блокчейн се счита статия, публикувана от 

анонимен (група) автор(и), наречен Сатоши Накамото. В този документ идеята за 

биткойн е представена като чисто равнопоставена (Peer-to-Peer) електронна 

транзакционна мрежа
43

.Чрез нея са  позволява директни финансови транзакции 

вместо чрез финансова институция (Nakamoto, 2008). За да се опрости, блокчейн 

технологията позволява на двама участници в системата, наречени възли, да 

извършват транзакции в peer-to-peer (P2P) мрежа и съхранява тези транзакции по 

разпределен начин в мрежата. Регистрират се както собствениците на активи, 

които извършват прехвърлянето, така и самото действие, т.е. сделката. 

Докладът разглежда продължаващото проучване на блокчейн технологията 

от правителствата. 

Основна характеристика и новост на този разпределителен регистър е, че в 

него само се добавя и записват всички записи. Това по своето същество елиминира 

необходимостта от посредници, което има потенциално големи икономически и 

политически последици. 

Оригиналното приложение на блокчейна, като платежната система, бързо 

се разширява, защото електронните регистри се превръщат в лесен и универсален 

                                                
41

 https://ec.europa.eu/isa2/actions/elise_en/ 
42

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 3 p. 
43

 Прието е, че блокчейн мрежата, която работи  с протоколите на Сатоши се изписва с главно „В‖, за да 

се различава от монетата, която се генерира в системата (биткойн). 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/elise_en/
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начин за водене и поддържане на данни. 

Все повече правителства фокусират вниманието си върху потенциалните 

приложения на блокчейн технологията в публичния сектор.
44

 Най-общо казано, 

разпределените регистри могат да се превърнат в нова информационна 

инфраструктура, подпомагаща обмена на информация между публичните 

администрации, гражданите и бизнеса. 

Очакванията са, че блокчейн технологията ще се развие до толкова, че да 

улесни различни държавни дейности, услуги и функции. Като пример могат да се 

дадат предоставяне на граждански досиета, поддържане на държавни регистри и 

достоверност за електронно гласуване, улесняване на икономическите 

транзакции, осигуряване на регулаторен надзор на пазарите, борба с данъчните 

измами/укриване и преразпределение на публични пари, включително 

безвъзмездни средства, социални трансфери и пенсии.
45

 

Дигиталното правителство е най-съвременната концепция от науката за 

публичната администрация, наследник на парадигмата на електронното 

правителство. Първият модел просто показваше дигитализацията на публичната 

администрация. Цифровото правителство се отнася до създаването на нови 

обществени услуги и модели за предоставяне на услуги, които използват 

цифровите технологии и правителствени и граждански информационни активи. 

Новият модел се фокусира върху предоставянето на ориентирани към 

потребителя иновативни и гъвкави обществени услуги. Блокчейн трябва да се 

разглежда като иновативна дигитална технология, за правителствената политика 

и предоставяне на услуги в държавния и частния сектор. 

Основните ползи от прилагането на блокчейн технология в 

правителствата са: 

—  Намалени икономически разходи, време и сложност при обмена на 

междуправителствена и публично-частна информация, което подобрява 

административната функция на правителствата; 

—  Намаляване на бюрокрацията, неограничената власт и корупцията, 

предизвикани от използването на разпределени регистри и програмируеми 

интелигентни договори; 

                                                
44

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 4 p. 
45

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 6 p. 
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—  Повишена автоматизация, прозрачност, одит и отчетност на 

информацията в държавни регистри в полза на гражданите. 

—  Повишено доверие на гражданите и компаниите в правителствените 

процеси и воденето на записи, водени от използването на алгоритми, които вече не 

са под единствения контрол на правителството. 

С цел да се откроят ключовите разработки на блокчейн технологията, 

насърчаване на европейските участници и засилване на ангажимента на Европа с 

множество заинтересовани страни, участващи в блокчейн дейности през 2018 г., 

Европейската комисия стартира Европейската обсерватория и форум за блокчейн. 

За правителствата Комисията идентифицира следните случаи на употреба: 

—  Управление на личните документи на гражданите; 

—  Данъчно отчитане; 

—  Управление на помощта за развитие; 

—  Спазване на нормативните изисквания. 

Признавайки, че блокчейн технологията може да донесе големи 

подобрения за Европа, не само за частния, но и за публичния сектор, ЕК и ЕП 

вярват, че блокчейн позволява предоставянето на по-ефективни и нови услуги чрез: 

—  Подобряване на бизнес процесите за правителствени участници на 

всяко ниво правителство; 

—  Разрешаване на нови разпределени модели на бизнес и 

взаимодействие за граждани без централизирани платформи, посредници или 

институции; 

—  Създаване на бързи, евтини и особено сигурни публични записи. 

В допълнение, блокчейн системите биха могли също да улеснят принципа 

само веднъж (OOP), обявен от Европейската комисия в Плана за действие за 

електронно правителство за 2016-2020 г. OOP задължава гражданите, публичните 

администрации и компаниите да въвеждат информация само веднъж за достъп до 

обществени услуги в целия ЕС. 

Споделена, децентрализирана база данни с идентификационни данни 

вероятно би могла да осигури техническо решение за OOP и следователно да 

допринесе за повишаване на ефективността на цифровия единен пазар. 

Както се посочва в заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 

2017 г., блокчейнът е ключова зараждаща се тенденция, която Европейският съюз 
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е необходимо да насърчава, като същевременно защита на личните данни, права и 

подсигурени стандарти. Европейският съюз изразява съгласие относно 

потенциала на блокчейн технологията за повишаване на ефективността на 

дигиталните правителства и счита, че блокчейн технологията има потенциала да 

бъде ключов гръбначен компонент на надеждна инфраструктура за икономика на 

данни от световен аспект.
46

 

За да насърчи иновациите в тази област, ЕС трябва да се съсредоточи 

върху определянето на правилните условия и граници за разработване на 

блокчейн технология, която дигиталните правителства могат да използват, за да 

предоставят, отворени, надеждни, прозрачни и съвместими обществени услуги. За 

да се определи правилният подход за идентифициране на тези условия и граници, 

е необходим анализ на текущото състояние на ситуацията в ЕС.
47

 

В изследването се разглеждат седем проекта в Европа, които са 

използвали блокчейн технология за разработване на услуги за крайни 

потребители, подходящи за публичния сектор. Критериите на които трябва да 

отговарят проектите са да се изпълняват в Европа, с продължителност поне шест 

месеца, както и да са разнообразни по отношение на вида на обществената услуга 

и нивото на управление. 

Четири са основните въпроса, върху които се фокусира проучването: 

—  Какви дейности блокчейн може да обслужва от гледна точка на 

публичния сектор и кои са правителствата, които го използват? 

—  Какви са ползите от блокчейн за цифровото правителство и по-

специално за граждани? 

—  Кои блокчейн услуги, разработени в рамките на текущи проекти, 

могат да бъдат разширени извън сегашния им обхват? 

—  Какви политически действия са необходими за пълното използване 

на тези технологии в полза на обществото и гражданите? 

Ето избраните проекти, формирали изследването
48

: 
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Проект 

№ 

Име на проекта Държава на 

изпълнение 

Област на 

изпълнение 

Ниво на 

управление 

участващи 

1 Exonum регистър 

на собствеността 

върху земята 

Грузия Регистър на 

собствеността 

върху земята; 

сделки с имоти 

национален 

2 Blockcerts 

академични 

свидетелства 

Малта Академични 

сертификати 

проверка; 

съхранение и 

споделяне на 

лични документи 

национален 

3 Chromaway Сделки 

с имоти  

Швеция Сделки с имоти; 

прехвърляне на 

собственост 

върху земята 

национален 

4 uPort 

децентрализирана 

самоличност 

Швейцария Дигитална 

идентичност за 

доказателство за 

пребиваване, 

електронно 

гласуване, 

плащания за 

велосипеди под 

наем и паркинг 

местен (Община 

Цуг) 
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5 Инраверижна 

рамка за 

управление 

Люксембург Управление на 

блокчейн 

национален 

6 Пенсионна 

инфраструктура 

Холандия Управление на 

пенсионната 

система 

национален 

7 Stadjerspas 

Интелигентни 

ваучери  

Холандия Управление на 

обезщетенията за 

жители с ниски 

доходи 

местен (община 

Гронинген) 

 

 

3.1. Резюме на Exonum блокчейн за Регистър на собствеността върху земята, 

Грузия 

 

Националната агенция за публичен регистър (NAPR) на Република Грузия 

използва блокчейн технология, за да предостави на граждани цифров сертификат за 

тяхното право на собственост върху земята. Прави го чрез добавяне на 

криптографското доказателство, че транзакцията е публикувана в биткойн блокчейн. 

Агенцията си партнира с Bitfuri Group, която предоставя решения, базирани на 

протокола Биткойн. Проектът стартира през април 2016 г. Благодарение на него Грузия 

се бори с корупцията и разрешава възникнали спорове относно искове за собственост
49

. 

                                                
49

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 18 p. 



ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 
88 

 

Резюме на казуса Exonum
 50

 

Целта на използването на блокчейн е да се повиши общественото доверие в 

воденето на записи, свързани с собствеността. 

1. Гражданинът може да отправи искане до обслужващия офис или 

нотариус за регистрация или заверка на извлечение от правото на собственост, 

точно както и по традиционния начин. 

2.  Нотариусът регистрира правото на собственост върху частния 

блокчейн Exonum. 

3.  Хешовете на частния блокчейн Exonum са „закотвени‖ в публичния 

блокчейн на биткойн. По този начин се гарантира целостта на всички транзакции в 

блокчейна Exonum, до последния „закотвен‖ блок в блокчейна Биткойн. 

4. Националната агенция предоставя на гражданина дигитален 

сертификат за техния актив, който е свързан с криптографско доказателство за 

оригиналността на сертификата, публикувано в блокчейна Биткойн. 

5. От гледна точна на гражданите единствената разлика е, че те вече 

могат да проверяват дали правото на собственост е законно. Всеки грузински 

гражданин има това право. 
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Процесът на добавяне или промяна на правото на собственост върху земята може 

да се характеризира със следното стъпки, показани на фигурата по-долу. 

 

Процес на регистриране на собственост върху земята от NAPR
51

 

3.1.1. Ключови характеристики на проекта: 

—  На първо място е повишената сигурност и надеждност на цифровите 

сертификати. 

—  Блокчейн системата не осигурява разграничаване на организациите, 

нито заменя съществуваща система, но добавя нова функционалност отгоре, във 

форма на допълнителна гаранция за гражданите. 

—  Проверката на сертификатите се извършва на публичен блокчейн, 

който е извън контрола на нито един участник или група участници. Този 

независим и неподкупен слой помага за борба с измамите и прекратяване на 

спорове за собственост върху земята. 

—  Лекотата на внедряване и успехът на базираната на блокчейн система 

имат е улеснено поради организационната и политическа автономия на 

Националната агенция за публичен регистър в Република Грузия. 

—  Съгласно грузинския закон данните за собствеността на земята по 

дефиниция са публични. Тази законова разпоредба значително помогна за 

внедряването и използването на блокчейн технологията. 
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—  Друг фактор за успех е потребителският агностицизъм. Гражданите 

взаимодействат чрез удобен уеб интерфейс и не е необходимо да знаят нищо за 

блокчейн, за да използват услугата. 

—  Използва платформата Exonum. 

 

3.1.2. Управление 

Националната агенция за публичен регистър, нотариуси и грузински 

граждани могат да участват в транзакциите, така че това е разрешен блокчейн. 

Блокчейн системата е частна по отношение на това кой може да валидира 

транзакциите. Потвърждаване на истинността на транзакцията се извършва от 

група сървъри или възли. След това данните за транзакциите се хешират и се 

записват в публичния блокчейн Биткойн. Това е начинът, по който се създава 

прозрачност на съществуването на собствеността върху земята за всички 

граждани. 

Този блокчейн е смесица между блокчейн с публичен и частен разрешен 

блок. Хешът е криптографско доказателство, че подробностите за транзакциите 

съвпадат с данните, записани в частния блокчейн, без всъщност да го виждате. 

Управлението на консорциума е централизирано, тъй като Агенцията може да 

реши на къде да го насочи, a Bitfury е само доставчикът на технологии. 

 

3.1.3. Функционалности 

Технологията блокчейн се използва от гражданите за валидиране на 

удостоверения за собственост и от нотариусите за извършване на нови 

регистрации. Към 2018 година услугата позволява регистриране на покупки и 

продажби на съществуващи права на собственост и регистрация на нови права на 

собственост върху земя. В бъдеще системата ще бъде разширена до регистрация 

на унищожавания и събаряния на имоти, ипотеки, наеми и нотариални услуги. 

 

3.1.4. Използване 

Внедряването на регистъра на собственост върху земя, базирано на 

блокчейн, е напълно разработен и проверката на транзакцията се извършва чрез 

публичната блокчейн мрежа. Системата Exonum може да обработва до 5000 
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транзакции в секунда между частните възли. Следователно приетото блокчейн 

решение няма затруднения, свързани с регистрацията. 

 

3.1.5. Техническа архитектура 

Платформата Exonum се използва за улесняване на проекта и позволява на 

организациите да изграждат разрешен частен или публичен блокчейн, като 

същевременно поддържат необходимата сигурност и одит, която предоставя 

блокчейнът на Биткойн. Тази рамка позволява на участниците, в случая 

нотариуси в цялата страна, да валидират информацията от страна на клиента, 

използвайки приложението на т.нар. light clients. По своята същност то съхранява 

хешовете в биткойн мрежата, което прави невъзможна промяна. 

Софтуерът е изцяло с отворен код. Рамката на Exonum е свързана с 

приложението Admin NAPR. 

В публичния Биткойн блокчейн не се съхраняват лични данни. Съхранява 

се хеш на състоянието на системата. Всеки пълен възел на частната блокчейн 

Exonum (NAPR и нотариусите) има детайлно и точно копие на данните. От своя 

страна частният блокчейн на Exonum използва автентичен консенсусен 

механизъм. Необходим е само един възел за възстановяване на блокчейн в случай 

на повреда на възлите. Тази блокчейн система е напълно интегрирана с цифровата 

система за запис на собственост върху земята на NAPR. Документът, 

удостоверяващ право на собственост върху земята се съхраняват само в 

централизирана база данни. Частният блокчейн съхранява регистрационни данни, 

изпратени от нотариалните възли, и подробности за местоположението на 

заглавията в NAPR. В пътната карта на проекта има внедряване на 

функционалност за интелигентни договори, за да се изпълняват, наред с други 

нотариални услуги, изпълнявани от трето лице. 

 

3.1.6. Разходи и ползи 

Внедряването на този вид блокчейн има следните ползи и негативи: 

—  Значително намаляване на времето за регистрация и проверка на 

собствеността върху земята. Докато в миналото обработката на тези действия 

отнемаше около 1 до 3 дни, времето за транзакция при използване на блокчейн е 

намалено до няколко минути; 

—  Повишаване прозрачността в процеса на регистрация на права на 
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собственост върху земята; 

—  Повишаване надеждността за гражданите, обусловена от точността 

на данните, съхранявани в NARP; 

—  Повишаване на ефективността, от гледна точка и на екосистемата, 

защото времето за проверка на сертификат е намалено от няколко дни на няколко 

секунди; 

—  Оперативните разходи са намалени до 90% за услугата за 

регистрация на собственост върху земята. 

Важно е да се отбележи, че разходите по внедряването на новата система 

са еднократни, и са свързани с персонализирането на протокола Exonum и 

интеграцията с NARP и нотариусите. 

Тези разходи са за сметка на NAPR и включват: 

—  Разходите за разработка на персонализиран протокол, базиран на 

рамката Exonum. 

—  Разходите за поддръжка и експлоатация на блокчейн Exonum; 

—  Разходите за организационен капацитет за подготовка на NAPR за 

разбиране и използване на блокчейн технология; 

—  Разходи за транзакции, свързани със застопоряване на транзакции в 

блокчейна на Биткойн. Таксите се плащат не на база транзакция, а периодично; 

— Не са отделяни разходи за хардуер, защото не е необходимо да се 

закупува допълнителна техническа инфраструктурна на NAPR. 

За гражданите не са наложени допълнителни такси. Практиката все още 

използва, при проверка инициирана от граждани, традиционно  направена справка 

от нотариус, чрез проверка на базата с данни. 
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3.2. Резюме на Blockcerts академични свидетелства, Малта 

 

Резюме на казуса Blockcerts
52 

  

През октомври 2017 г. малтийското правителство стартира проект, който 

разработва проверка на академичните сертификати и дипломи с помощта на 

блокчейн технология. Министерството на образованието и заетостта на Малта 

решава да използва отворения стандарт Blockcerts за управление на академични 

записи. Blockcerts предоставя всички действия на веригата за създаване, издаване, 

преглед и проверка на сертификатите. За целта се използва технологията блокчейн 

като техническа инфраструктура.
53

 

Отвореният стандарт Blockcerts е разработен през 2015 г. от Масачузетския 

технологичен институт (MIT) и Learning Machine - стартираща компания, 

фокусирана върху базирани на блокчейн системи за удостоверяване. Процесът на 

издаване и проверка на академичен сертификат, използващ системата Blockcerts, се 

състои от следните стъпки
54

: 

1.  Академичната институция изпраща заявка до своите възпитаници да 
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изтеглят Blockcerts приложение и ги добавете като издател; 

2.  Гражданин (завършилото образование лице) инсталира портфейл и 

приема издателя и в процеса на това действие портфейлът генерира частен и 

публичен ключ; 

3. Понеже лицето одобрява издателя като доставчик на сертификати, 

приложението Blockcerts изпраща своя публичен ключ на издателя; 

4.  От своя страна издателят създава цифров сертификат, включващ 

публичния ключ на гражданина в приложението за интерфейс на издателя на 

Blockcerts. Този сертификат е подписан с частния ключ на издателя. След като 

сертификатът включва публичния ключ на гражданина, той автоматично се записва 

в неговия портфейл Blockcerts. 

5.  Издателят генерира хеш на сертификата в обкръжението на издателя 

на Blockcerts и запазва хеша на блокчейн Биткойн. 

6.  Издателят изпраща сертификата по имейл на лицето, включително 

URL
55

 адреса на Blockerts което се отнася до хеша, съхраняван в блокчейн. 

7.  Лицето може да предостави на трети лица електронния сертификат, 

както и мрежовия адрес. 

8.  Трета страна (напр. потенциален работодател) въвежда сертификата и 

URL адреса в онлайн верификатора на Blockcerts. По този се който проверява дали 

хешът на предоставения сертификат съвпада с хеша на блокчейна на Биткойн, 

посочен в URL адреса. В случай, че хешът е намерен, сертификатът се 

потвърждава. Третата страна вече има доказателство за оригиналността на 

документа. 
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Процес на проверка на сертификата на Blockcerts
56

 

 

3.2.1.Ключови характеристики на проекта: 

— За правителството на Малта е със стратегическо значение, поради 

желанието да е лидер в разработването и експериментирането с блокчейн 

технологията; 

—  Заинтересованите страни приемат идеята за самостоятелност и 

прехвърлянето на властта в ръцете на учащите вместо в институциите и 

администрациите; 

—  В този конкретен случай използването е ограничено до академични 

пълномощия, но самата система може да бъде разширена, за да включва множество 

видове граждански досиета, като актове за раждане, свидетелства за брак и т.н. 

регистри и дневници; 

—  Разработването и внедряването на платформата е без икономическите 

стимули за посредниците от веригата. Очевидни са ползите за гражданите и трети 

страни, като повишено удобство и спестяване на време; 

—  Законността на блокчейн базираното приложение за издаване и 

проверка на сертификати е основна пречка за внедряването му в международен 

мащаб. 
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3.2.2. Функционалности 

Функционалността на проекта включва издаване на академични 

идентификационни данни, проверка на сертификатите и съхранение на лични 

идентификационни данни в потребителското приложение. 

По своята същност приложението Blockcerts предоставя портфейл, в който 

гражданинът има пълна собственост върху своите данни. Системата позволява на 

гражданите да контролира кои трети страни могат да виждат неговите академични 

сертификати и да проверяват тяхната оригиналност. Проверката може да се 

извърши чрез универсалния верификатор на Blockcerts
57

. Тази уебстраница е без 

ограничение от гледна точна на достъпност. Предоставяйки URL адреса на 

сертификата можете да проверите валидността на сертификата, собственика на 

идентификационните данни, датата на издаване, издаващата институция и 

идентификатора на транзакцията. 

 

3.2.3. Управление 

От гледна точка на управлението, участващият консорциум е хибриден. 

MEDE е инициатор и спонсор на проекта, но много други страни са включени в 

проекта. Включени са Малтийския колеж по изкуства, наука и технологии 

(MCAST) и Института за изследвания на туризма (ITS). От своя страна Learning 

Machine е технологичен партньор, който внедрява кода на Blockcerts. Малтийският 

проект разработва приложно ниво върху публичния блокчейн на Биткойн без 

разрешение. Всеки, който има идентификационни данни на един от партньорите в 

консорциума, може да използва услугата. Проверката на сертификатите се 

извършва се универсалния верификатор на Blockcerts, а хеш проверката се 

извършва в публичната биткойн мрежа. 

 

3.2.4. Използване 

Отвореният стандарт Blockcerts, стартиран от малтийското правителство, 

има малък мащаб и включва само два образователни института и техните студенти. 

Софтуерът за проверка е внедрен и в двете институции, а портфейлът Blockcerts 

дава контрол върху сертификатите на студентите. 
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Към 2018 г. вече има над сто удостоверени сертификати. Броят на 

проверките, извършени от трети страни, не е известен. Мащабността зависи от 

избраната блокчейн платформа. Стандартният Blockcerts издава хешове в 

блокчейна на партиди, което позволява мащаби дори на платформата Биткойн. На 

този етап пропускателната способност на Биткойн в момента е седем транзакции в 

секунда, като се има предвид партидите се позволява по-голямо количество 

пропускателна способност. 

 

3.2.5. Техническа архитектура 

Платформата Blockcerts се състои от библиотеки с отворен код, 

инструменти и мобилни приложения за създаване, съхранение, споделяне и не на 

последно място проверка на лични сертификати. 

Частната блокчейн мрежа ще се състои единствено от сертифицираните 

институции, които участват в регистрирането на академични сертификати с 

помощта на възможностите, които Blockcerts предлага. Стандартът използва 

публичния блокчейн, защото закотвя хешове на сертификатите в биткойн 

блокчейн. DLT (Distributed ledger technology) системата използва класическия 

консенсусен механизъм Proof-Of-Work между анонимни възли. 

 

3.2.6. Разходи и ползи 

3.2.6.1. Предимствата за крайните потребители са: 

—  Собствеността на гражданите върху идентификационни данни, тъй 

като приложението Blockcerts позволява по-голям контрол върху личните 

сертификати и свидетелства; 

—  Самостоятелност, защото разрешението за споделяне се дава на 

гражданите вместо на издаващата институция; 

—  Защита на самоличността и поверителността, защото гражданите 

могат да изберат да споделят определени сертификати с определени институции; 

—  Удобство за съхранение и споделяне, много бърза проверка на 

сертификатите. Хартиените копия не са вече е необходими и по този начин рискът 

от използване на фалшив сертификат е елиминиран. 
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3.2.6.2. Ползите за образователните институции са: 

—  Лесна интеграция със съществуващите академични системи за водене 

на записи, използвайки API
58

s на Blockcerts. По този начин се интегрира крайната 

част на съществуващите системи с приложението Blockcerts. В резултат на това 

цифровите сертификати могат да се създават автоматично без допълнителни 

административни дейности за издателя. Освен това трети страни могат да 

използват API за автоматизиране на процеса на проверка на идентификационните 

данни; 

—  Основното предимство от наличието на отворен стандарт е, че други 

организации или държави могат да изградят свои собствени системи за проверка 

или издаване на акредитации, базирани на стандарта, и да бъдат оперативно 

съвместими. Например системата за проверка може да извършва автоматични 

проверки на пълномощията в процес на набиране на персонал за компании. От своя 

страна системата за издаване на идентификационни данни може автоматично да 

създаде проверяеми идентификационни данни; 

—  Административните разходи за образователните институции са по-

ниски, понеже като една институция не трябва да участва в бъдещи запитвания, 

свързани с копия на сертификати или преписи; 

 

3.2.6.3. Разходите по проекта включват: 

—  Разходи за разработване на стандарта. Малтийското правителство с 

готовност финансира развитието на отворения стандарт Blockcerts, защото 

разработването, внедряването и използването на проекта е от полза за обществото. 

Платформата Blockcerts може да помогне за съхраняване и проверка на 

сертификати на бежанци, като тяхната самоличност и взаимодействия с властите; 

—  Разходи за внедряване и интегриране на услугата. Разработчикът 

поема разходите за изграждане на автоматизиран процес на удостоверяване за 

различни партньори в консорциума. 
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3.3. Резюме на Chromawaу сделки с имоти, Швейция 

 

Резюме на казуса Chromawaу
59

 

При недвижимите имоти паричния залог е висок, което подчертава 

важността на сигурността и прозрачността на сделките с имоти. Традиционния 

процес на транзакции с недвижими имоти е бавен, скъп и изложен на различни 

рискове, включително спорни актове за собственост и опити за манипулация и 

подправяне на документите. Този проект се опитва да се справи както с 

недоверието между страните в трансферите на недвижими имоти, така и със 

скоростта, бързината и достоверността на транзакциите. Проектът е иницииран 

през септември 2016 г. от Шведския орган за картографиране, кадастър и 

регистрация на земята, Landshypotek Bank, SBAB, Telia, Chromaway и Kairos Future. 

Той е създаден c цел да се справи с основните болезнени точки на текущата 

система за транзакции с недвижимите имоти и ипотечните актове, които са
60

: 

—  Липсата на прозрачност. Поземлената администрация не участва в 

сделката от самото начало, а се включва в края на процеса. Голяма част от 
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документацията трябва да бъде прегледана в последния етап на процеса, което от 

своя страна води до забавяне при прехвърлянето на собствеността върху земята и 

несигурност относно резултата от сделката; 

—  Бавен процес на регистрация. Понякога вписването на собствеността 

от Поземления орган може да отнеме дори до шест месеца; 

—  Сложен процес за споразумения между купувачи и продавачи. 

Липсата на доверие в системата и високата заложена стойност увеличават 

транзакционните разходи. Застраховката, гарантираща прехвърлянето на 

собствеността, е типичен пример за допълните разходи по сделката на пазара на 

недвижими имоти. 

Основната технология в този проект се състои от два основни компонента: 

блокчейн платформата и работния процес на интелигентен договор. Работният 

процес на интелигентен договор позволява автоматична обработка на транзакциите 

от участниците. Блокчейн системата съчетава възможностите на централизирани, 

релационни бази данни с частни блокчейн. 

От гледна точка на потребителя, гражданинът влиза в уеб браузъра 

Chromaway, който позволява достъп до механизма за интелигентен договор. В 

работния процес участват пет типа участници: купувачът, продавачът, агентът 

по недвижими имоти, банките и имотният регистър. 

 

Работен процес на Chromaway за прехвърляне на недвижими имоти
61

 

 

3.3.1. Ключови характеристики на проекта 
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— Конкретният проект използва по-модерни функционалности на 

блокчейн технологията за автоматизиране на изпълнението на транзакциите с 

недвижими имоти, като осигурява общ работен процес за различни участници. По 

този начин се постига ефективност и икономически ползи. Не е необходимо 

физическо присъствие за гражданите нито в банките, нито при нотариус. Намалява 

се и документооборота на хартия, което свежда до минимум риска от измами; 

—  Автоматизираният работен поток се активира чрез използване на 

частна блокчейн като разпределена база данни, която съхранява анонимно данни за 

транзакциите, подадени от различни участници. Данните за транзакциите се 

споделят между участниците и се съхраняват сигурно в множество 

разпределителни възли. Услугата разчита на данни от централизираните системи, 

като предоставяне на подробности за собствеността и електронно удостоверяване 

на потребителите. По-специално системата за електронна идентичност трябва да 

бъде удостоверяване от правителството и свързана с конкретни физически или 

юридически лица, които искат да сключат сделка за собственост. 

—  Работният поток за интелигентен договор частично премахва 

посредниците на традиционните нотариуси. В сегашната система нотариус 

удостоверява самоличността на страните по сделката, проверява автентичността на 

документите и подписите. Нотариусът проверява и дали исканията на страните по 

сделката са в съответствие с реалните факти и са изразени със свободна воля. В 

тази система горепосочените елементи се предоставят автоматично в електронен 

вид. Има някои съмнения относно това как да се осигури външната 

последователност на подадените по електронен път изявления без външен арбитър; 

—  От законова гледна точна електронните подписи и ангажиментите на 

потребителите все още не са признати като правно обвързващи в сделките с 

недвижими имоти. В това отношение е необходимо ново законодателство. 

 

3.3.2. Функционалности 

Системата въвежда изцяло нов работен процес, базиран на блокчейн, с 

който по рационален начин осигурява процеса на прехвърляне на собственост. 

Системата се свързва с данните на Шведския поземлен регистър, който отговаря 

за съхраняването на правата на собственост върху земята. Блокчейнът съхранява 

само състоянието на системата след изпълнението на всяка стъпка в работния 

процес. По този начин се осигурява синхронизация между участниците в 
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транзакцията. 

Има един поверителен елемент от системата, който се съхранява в 

блокчейн и това е цената на продавача. Всички данни, които се съхраняват в 

правото на собственост, като например информацията за физическия размер на 

имота и за собственика, са публични съгласно шведското законодателство. 

 

3.3.3. Управление 

Проектът се определя като частен блокчейн с разрешение. Транзакциите 

се валидират от известни възли и правата за транзакция и преглед на данните се 

присвояват само на познатите потребители. Използва централизираната система 

за идентификация (Telia ID
62

) за удостоверяване на различни потребители. 

 

3.3.4. Използване 

Пилотният блокчейн проект не е интегриран в средата на брокерите на 

недвижими имоти. Други недостатък е, че извличането от блокчейн все още не е 

автоматично. Тези технически пречки трябва да бъдат преодолени преди проектът 

да премине към фаза на експериментиране. Блокчейн системата се основава на 

частна блокчейн настройка. Мащабността не е проблем, тъй като ако обемът на 

транзакцията се увеличи, разпределителната мрежа може да увеличат капацитета 

си чрез добавяне на допълнителни сървъри. 

 

3.3.5. Техническа архитектура 

Проектът е на основата на частен блокчейн. Системата е разпределена 

база данни в рамките на консорциума (клъстер от възли, принадлежащи към 

Шведския регистър на собствеността върху земята). Блокчейн системата се 

нарича Postchain. Postchain използва релационна база данни изначално, което 

означава, че тя може да бъде директно интегрирана в наследена система, 

премахвайки всички проблеми с излишъка. Postchain използва PostgreSQL
63

 и 

капацитетът на тази база данни е достатъчно голям, за да съхранява всички данни 

в блокчейна. За да се спазват законите и подзаконовите разпоредби, 

идентифициращите (личните) данни се съхраняват извън веригата и се представят 
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 Telia ID – софтуер, който следи за защита на лични данни като потребителско име, парола и номер на 

кредитна карта. 
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 Релационна база данни с отговен код. 
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в блокчейна чрез хеш. Хешът се отнася до документа, съдържащ пълната 

информация. В техническата архитектурата на проекта се включва и 

функционалност за интелигентен договор, която разделя транзакция на 

собственост на последователност от действия, изпълнявани от различни 

участници. Ново действие, предприето от потребител, задейства ново състояние 

на интелигентния договор, според предварително дефинираната функция за 

преход. Получава се съобщение за всяко актуализирано състояние на системата се 

автоматично се добавя към блокчейна като се споделя между всички участници в 

транзакцията. 

Механизмът на консенсус e Proof-Of-Authority
64

 (PoA), който позволява 

на определени възли да валидират транзакции, защото те имат правомощията в 

системата. Този консенсусен механизъм е подходящ само за частни блокчейн, тъй 

като изисква валидаторите да са известни. 

Chromaway използва PFBT
65

, което гарантира, че дори ако една трета от 

възлите в мрежата не функционират правилно, ще бъде постигнат консенсус. На 

този етап всички възли се намират в рамките на участниците в процеса. 

Предвижда се банките и брокерите също да станат възли, но гражданите няма да 

имат възможност да хостват възли. 

 

3.3.6. Разходи и ползи 

Предимствата на разглеждания проект са: 

—  Намалени разходи за транзакции. Времето за транзакция на 

собственост намалява от седмици до минути или часове, в зависимост от скоростта, 

с която страните изпълняват своите действия в работния процес. Най-вече Регистъра 

на собствеността върху собствеността в работния процес драстично намалява времето 

за регистрация на собственост и генерира огромни спестявания на разходите за 

застраховка на собствеността. Понастоящем цената на застраховката, гарантираща 

прехвърляне на недвижим имот, може да достигне до 10% от стойността на 

покупката. В системата Chromaway това може да бъде намалено до 1 %. 

Други положителни ефекти, като премахване на документацията и намален 

риск от измами, също водят до икономически печалби. 

                                                
64

 Proof-Of-Authority е алгоритъм, който се използва с блокчейн, и доставя сравнително бързи транзакции 

чрез консенсусен механизъм, базиран на идентичността като залог. 
65

 PFBT – PayFbit, блокчейн платежно решение за управление на цифрови активи. 
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—  Подобрено функциониране на пазара и повишена ликвидност на 

активите. По-бързият и надежден работен процес възстановява доверието сред 

участниците в транзакции с висока стойност. В работния процес на интелигентен 

договор, след като и двете страни се съгласят да започнат преговори, те поемат 

автоматичен ангажимент, който изключва възможна намеса на трета страна; 

—  Подобрена устойчивост на всякакви модификациите на системата за 

съхранение от външни участници, предвид разпределения характер на блокчейн 

платформата. 

Разходите по проекта включват: 

—  Разходи за внедряване на платформата. За да се интегрира системата 

за всички заинтересовани страни, се полагат много усилия за съвместимост с по-

старите системи, както и за оперативна съвместимост с банковатка система; 

—  Оперативни разходи. От гледна точка на регистъра на собствеността 

върху земята, тези разходи са по-високи в сравнение с решението за 

централизирана база данни. Високата цена е причинена от непрекъснатото 

копиране на базата данни на консорциума, която е част от протокола на блокчейн, 

докато централизираната система няма да се нуждае от такова дублиране. 

 

3.4. Резюме на uPort децентрализирана идентичност – община Цуг, Швейцария 
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Резюме на казуса uPort
66

 

 

Град Цуг въвежда в експлоатация издадена от правителството идентичност 

в блокчейна на Ethereum
67

, наречена uPort. Целта на проекта е да предостави 

надеждна и самостоятелна блокчейн базирана идентичност за удостоверяване за 

услуги за електронно правителство и споделяне на лични данни с трети страни. 

Самият проект не се фокусира върху разработването на обществени услуги, които 

биха използвали базираната на блокчейн идентичност. От гледна точка на 

гражданите услугата Uport позволява селективно разкриване на конкретна 

информация на определени компании или правителствени институции, давайки на 

гражданите пълен контрол и фактическа собственост върху техните лични данни.
68

 

В първия етап на проекта се предоставя само доказателство за неговото 

съществуване като тестова услуга, придружаваща самоличността на Uport. 

Регистрацията на цифрова блокчейн-базирана идентичност в Ethereum, 

сертифицирана от град Цуг, и стартира на 15 ноември 2017 г. Пилотната фаза 

отнема шест месеца. Приложението uPort създава уникален и непроменим 

криптоадрес в блокчейна и го свързва с портфейла на локалния потребител, 

намиращ се на смартфона. 

 

Процес на изпълнение на uPort
69

 

 

                                                
66

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. р. 31. 
67

 Ethereum -  децентрализирана блокчейн платформа с отворен код, използваща своя собствена монета – 

Enther за плащане на такси на транзакции. 
68

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. р. 31. 
69

 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. р. 32. 
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3.4.1. Ключови характеристики на проекта 

— Идентичността на uPort позволява удостоверяване без често 

използвания потребител/парола или инфраструктурата за частен публичен ключ. 

Идентичността на uPort е адрес на интелигентен договор, който може да 

взаимодейства с други интелигентни договори и потребители. Има начини за 

възстановяване на ключове, които дават достъп до самоличността, което не е така в 

други блокчейн. 

—  Потребителите на самоличността на uPort могат избирателно да 

предоставят лична информация на други страни, като получават контрол върху 

своята самоличност. Те могат да избират колко данни, както и на кого и кога да 

разкрият. Вследствие на това компаниите и приложенията могат ефективно да 

получават само минимален набор от лични данни от потребителите, както е 

постулирано от Общия регламент за защита на данните. 

—  Личните данни се съхраняват в защитена, криптирана форма на 

мобилно устройство. Личните свидетелства винаги се изпращат извън веригата. Те 

могат да бъдат проверени в блокчейн и да служат като удостоверяване на 

потребителя за доставчици на услуги или публични институции, генерирайки 

печалби от ефективност и сигурност. 

 

3.4.2.Функционалности 

Проектът uPort предоставя нови възможност за потвърждение на 

самоличност и управление на лични данни. Чрез въвежда децентрализиран модел 

на собственост, управление, представителство и удостоверяване на самоличността 

на дадено лице. Разработката има за цел да се разшири и до други обществени 

услуги, управлявани от местните власти, като: анкети, електронно гласуване, 

наемане на велосипеди, заемане на книги, данъчни декларации или плащания за 

паркиране. Гражданите трябва да регистрират самоличността uPort, която е 

публичен адрес на интелигентен договор в Ethereum, в община Цуг. Градската 

служба за регистрация има администраторски права в приложението uPort. След 

проверката, която трябва да бъде извършена лично в кметството, общината издава 

свидетелство, подписано с автентичен подпис, като идентификационен номер от 

страна на сървъра. Това означава, че идентичността на uPort се признава за 

официална самоличност, издадена от общината. Този процес на свързване се 
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извършва само веднъж. Процесът се извършва в следните стъпки: 

1. Гражданин на община Цуг изтегля приложението uPort на мобилния 

си телефон; 

2.  При инсталиране автоматично се създава uPort ID, който е публичен 

адрес на интелигентен договор в блокчейна на Ethereum; 

3.  Гражданинът регистрира uPort ID на уебсайта на община Цуг, като 

добавя текущия си идентификационен номер в Цуг и датата на раждане като 

проверима лична информация. Правейки това, uPort ID автоматично се свързва с 

личен идентификатор в регистъра на цифровите граждани на Цуг; 

4.  Гражданинът използва приложението, за да подпише криптографски 

заявката за регистрация, която след това се изпраща до общината; 

5.  Гражданинът лично посещава общината, за да провери искането; 

6. Община Цуг криптографски подписва идентификатора и автоматично 

изпраща проверката към приложението uPort. 

 

3.4.3. Управление 

Консорциумът, управляващ приложението uPort, има публично-частна 

хибридна структура. Община Цуг отговаря за сдвояването на резидентния номер на 

Цуг с адреса на uPort и одобрява услугите, които да се използват с тази 

самоличност. Развитието на определени услуги за крайни потребители трябва да се 

задвижени от системи с участието на публични организации, бизнеси и общността 

с отворен код на uPort и Ethereum. 

 

3.4.4. Използване 

Услугата стартира на 15 ноември 2017 г. В началната фаза на проекта се 

използва тестовата мрежа на Ethereum Rinkeby, а не основната мрежа на Ethereum. 

Във финалната фаза блокчейн системата ще се отдалечи от тестовата версии, 

защото в нея мога да са регистринани до 15 транзакции в секунда. Въпреки това, с 

настоящата архитектура, мащабността към други общини вероятно ще е бъде 

проблем. 
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3.4.5.Техническа архитектура 

От гледна точка на потребителя, основната точка за взаимодействие със 

системата е приложението uPort. Използва се за съхраняване на всички лични 

данни на собствено устройството на потребителя. При инсталиране приложението 

uPort създава уникален частен ключ, съхраняван на мобилно устройство и два 

интелигентни договора, работещи на виртуална машина Ethereum. Това е среда за 

изпълнение за интелигентни договори, базирани на Ethereum. По-конкретно, има 

два вида интелигентни договори, които действат като център за идентичност на 

потребителите: договор за проследяване и договор за самоличност. Договорът за 

самоличност съхранява постоянни идентификатори на дадено лице. Може да 

взаимодейства и с други интелигентни договори и uPort самоличности. Свойството 

на самостоятелен суверенитет означава, че само интелигентният договор за 

идентичност може да прави изявления за самоличността на дадено лице, когато 

взаимодейства с други интелигентни договори или потребители на uPort. 

Договорът за самоличност се следи от договор с администратор. Той предоставя 

или оттегля разрешение за подписване на изявления от администратор. Чрез него 

се позволява на гражданин да възстанови достъпа до самоличността, в случай че 

устройството с частния ключ се загуби. Това става чрез замяна на неговия 

публичен ключ в договора за самоличност и поставяне на съответен нов частен 

ключ на ново мобилно устройство. 

Регистърът на uPort е споделен договор. Той съдържа само публичен 

профил на потребителя с неговия постоянен адрес в Ethereum и хеша на всички 

лични данни, съхранявани локално. За целите на валидирането, гражданин може да 

разкрие част от информацията си за самоличност, свързана с публичния адрес на 

Ethereum, на конкретна страна по негов избор. Данните се криптират с публичния 

ключ на тази страна и се подписват с частен ключ на подателя. Получателят 

получава тези идентификационни данни чрез приложението uPort, инсталирано на 

неговото устройство. С помощта на регистъра uPort той проверява целостта на 

данните и източника им. В това конкретно изпълнение получателят може също да 

провери дали подателят има потвърдени данни от община Цуг. 

Обменът на лични данни се извършва в приложението uPort, но цялата 

информация е анонимна преди изпращане по мрежата. Единствените елементи, 
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споделени чрез регистъра на uPort са исканията и съобщения, свързани с 

валидирането. Веднъж създаден, публичният адрес на Ethereum, който съответства 

на потребителската идентичност, не може да бъде изтрит, но може да се премахне 

възможността за споделяне на данните. 

Приложението uPort може да се разглежда като не разпределителна 

споделена книга за външен източник на данни, който съхранява лични данни 

собственото на мобилното устройство. Регистърът на пребиваване в Цуг също не е 

част от разпределителната книга, а по-скоро официален правителствен запас от 

данни, към който могат да бъдат прикачени uPort самоличности. Извън системата 

DLT има преден уеб портал за регистриране на uPort адресите и свързването им с 

резидентните номера на Цуг с помощта на QR код. Външните лични данни са име, 

дата на раждане, идентификационен номер и гражданство. 

Консенсусният механизъм на този блокчейн е Proof-Of-Stake
70

, при който 

участниците ангажират пари в системата. Данните, съхранявани в блокчейна, имат 

само форма на хеш, докато личните данни на потребителя винаги се съхраняват 

локално. Организацията на съхранение и споделяне на идентичност между 

потребителите на uPort се улеснява от разпределената файлова система, 

адресираща съдържание. 

 

3.4.6. Разходи и ползи 

Предимствата на пилотния блокчейн включват: 

— По-ниски разходи. Община Цуг може да се откаже от съхраняването на 

лични данни, за да има само една проверка на самоличността на дадено лице, за 

всички услуги, които го осигурява. Това може да доведе до спестяване на 

оперативни разходи; 

—  Намален риск от кибератаки и по-ниски разходи за инфраструктура. 

Намалява се необходимостта от поддържане на централизирани хранилища за 

идентифицираща информация. След като собствеността и удостоверяването на 

самоличността се прехвърли върху гражданите, няма нужда да се хостват сървъри 

и бази данни с лични данни. Освен това в разпределената архитектура рискът от 

голямо изтичане на лични данни е елиминиран; 

—  Повишаване на ефективността за гражданите и участието им в 

                                                
70

 Proof-Of-Stake, консенсусен механизъм за доказване на залог. 
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защитата на личните данни. Новата форма на валидиране спестява време на 

гражданите по отношение на достъпа до услуги. Ако фирми и публични 

администрации позволят единно решение за идентичност и удостоверяване ще се 

постигне повишаване на ефективността. Услугите могат да бъдат интегрирани и 

няма да са необходими различни пароли. 

 

3.4.7. Разходите по проекта включват: 

—  Разходи за разработка на платформата. Над 8 месеца е продължило 

интеграцията на системата. 

—  Оперативни разходи. За функционирането на системата е необходим 

само един служител в общината. Въпреки това, разходите за транзакции могат да се 

превърнат във важен фактор. Добавянето на всеки нов потребител се оценява на 10 

долара. Съобщенията, изпратени от интелигентни договори, също са скъпи за 

основната система Ethereum, използването на идентичността uPort може да 

генерира още по-високи транзакционни разходи. 

 

3.5. Infrachain рамка за управление - Люксембург 

 

 

Резюме на казуса Infrachain
71
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 Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. р. 35. 
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Infrachain
72

 представлява организация с нестопанска цел е, която започва 

дейността си през ноември 2016 г. в Люксембург. Целта на й е да подпомага 

създаването на независими и неподкупни възли, които участват в работата на 

блокчейн инстанции. Infrachain разработва пласт за управление, който се поставя 

„на върха‖ на съществуващи и бъдещи разрешени блокчейн. Рамката за управление 

на Infrachain обръща внимание на защитата на поверителността, надежността, 

киберсигурността, правоприлагането и непрекъснатостта на бизнеса в същата 

степен като централизираните системи. Рамката изисква разделяне на служебните и 

мрежовите слоеве и установяването на референтна блокчейн инфраструктура, 

съставена от независими възли, хостинг различни обществени и частни услуги.
73

 

Отделните частни блокчейн инфраструктури отговарят на конкретни 

изисквания за сигурност, надежност и поверителност, но няма изчерпателен набор 

от споделени правила, последвани от различни реализации. Това може да се 

постигне чрез виртуален слой, който служи като оператор на хост мрежа с 

участващи възли, работещи съгласно общо споразумение за ниво на услугата 

(SLA)
74

. Тъй като физическите възли са собственост на различни организации, хост 

мрежата има обединена структура с обща рамка за управление. Мрежата на хост 

оператора предлага висока сигурност и производителност на мрежата, типични за 

публичните блокчейн, като същевременно хоства множество частни блокчейн 

екземпляри. 

Проектът е подкрепен от националното правителство на Люксембург. 

Участниците, участващи в инициативата, са ангажирани да предоставят и 

управляват сертифицирани възли, които отговарят на наложеното управление на 

SLA. Сертифицирането ще се основава на стандарта IS027001
75

 за информационна 

сигурност. Географският обхват на мрежата на хост оператора се счита за 

общоевропейски. 
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Общ преглед на рамката за управление на Infrachain
76

 

 

3.5.1. Ключови характеристики на проекта 

— Проектът Infrachain има за цел да създаде рамка за управление и хост 

мрежов оператор, съставен от независими и обединени възли. Тези възли трябва да 

отговорят на разпоредбите за съхранение на данни, сигурност, поверителност и ще 

работят въз основа на SLA; 

—  Рамката Infrachain е виртуален слой, поставен „на върха‖ на 

съществуващите частни блокчейн инфраструктури. По този начин се премахва 

необходимостта от изчислително интензивни операции за „копаене‖ за запазване на 

данните, защото се приемат само сертифицирани възли; 

—  Обществените услуги могат да се възползват от проект от този тип, 

като получават по-бързо време за внедряване на пазара. Те приемат рамката за 

управление, вместо да създават собствени комплексни решения и да използват общ 

основа от сертифицирани възли. 

 

3.5.2. Функционалности 

Проектът не е специфична функционалност за гражданите, но 

инициативата действа като платформа между блокчейн приложения и европейска 

мрежа от независими сертифицирани възли. Като такава, никоя публична 

институция не е посредническа. Инициативата може да бъде аргументирана за 

отпадане на облачни доставчици или разрешени доставчици на блокчейн, тъй като 

сертифицираните оператори на възли ще предоставят подобни функционалности. 
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Инициативата позволява хостване само на частни разрешени или без разрешение 

блокчейн.
77

 

 

3.5.3. Управление 

Infrachain е създадена като организация с нестопанска цел и е инициатива 

на частния сектор. Правителството на Люксембург се явява само един от членовете. 

Структурата на управление на проекта като цяло е децентрализирана, 

защото е проект на общността и решенията в рамките на проектите се взимат след 

обсъждане с членовете на инициативата. Протоколът Ethereum се използва най-

много. Наскоро Infrachain се присъедини към консорциума Hyperledger
78

. 

 

3.5.4. Използване 

Пример е компания LuxTrust
79

, която е собственост на две трети от 

правителството на Люксембург. LuxTrust комбинира услуги за удостоверяване, 

подпис и управление на документи върху частния блокчейн, разработен от друга 

стартираща компания, Cambridge Blockchain
80

. В проектът се използва рамката 

Infrachain, като част от управлението на блокчейн и за организиране на ресурси. 

 

3.5.5.Техническа архитектура 

Infrachain използва сертифициране и SLA за работни възли, Като се създава 

слой на управление. По този начин се, който гарантира сигурност и отчетност в 

възлите, осигурява се устойчива работа среда за блокчейн проекти и спазване на 

нормативните изисквания. Слоят за управление е блокчейн не се фокусира върху 

никакъв конкретен протокол. Операторите на сертифицирани възли предоставят 

SLA на Infrachain, a Infrachain предоставя SLA на доставчиците на приложения. 

Един от спецификите на този проект е, че личните данни могат да се 

съхраняват във верига. SLA дефинира правилната структура на управление, за да се 

гарантира, че сертифицираните възли отговарят на изискванията за сигурност и 

поверителност. 
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3.5.6. Разходи и ползи 

Предимствата блокчейн проектът включват: 

—  Повишена надеждност и устойчивост. Организацията Infrachain 

позволява на проектите да се възползват от ползите от надеждността, които 

блокчейн технологията предоставя, като намаляване на възможността от повреда 

или загуба на информация, разпределено съхранение на данни, надежност и 

сигурност, като същевременно са в съответствие със законодателството за 

сигурността на записите, поверителността и обществеността регламенти за 

услугите; 

—  Евтини механизми за консенсус. Платформата за организиране на 

Infrachain позволява на проектите да реализират висока степен на устойчивост на 

сривове и атаки, която обикновено се постига само от публични блокчейн без 

разрешение с изчислително тежък консенсусен механизъм. Сертифицираните възли 

са екологични, тъй като не работят с тежки механизми за консенсус, като например 

Proof-of-Work; 

—  Прозрачност и гъвкавост. Слоят на управление на Infrachain 

позволява същото ниво на прозрачност, което е типично за публичните блокчейн, 

като същевременно гарантира гъвкавостта и стабилната правна рамка на частните 

вериги. SLA на Infrachain гарантират известна степен на независимост на 

различните възли. 

Разходите за блокчейн проектът включват: 

—  Разходи за членство. Infrachain е организация с нестопанска цел, 

създадена като публично-частно партньорство с финансиране, идващо от нейните 

членове, включително правителството на Люксембург. Членските вноски за 

организацията Infrachain варират между €1-6 хиляди годишно
81

; 

—  Разходи за управление и хардуер. Управлението на проекти е 

основният двигател на разходите. Идеята е Infrachain да е основен блокчейн съюз в 

Европа. За тази цел е необходимо да се стигне до заинтересованите страни и да се 

изработи съгласуване на рамката за управление и управлението на инициативата. 
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3.6. Пенсионна инфраструктура, Холандия 

 

 

Резюме на пенсионната инфраструктура
82

 

 

Пенсионната инфраструктура на този блокчейн проект, е насочена 

конкретно за администриране на пенсии. Целта на проекта е да се реализира по-

гъвкава и прозрачна система за управление на пенсиите за гражданите, като 

същевременно се намалят значително разходите по процеса за управление на 

пенсиите. Проектът е иницииран с идеята за големите прилики между блокчейн 

плащанията и пенсионното администриране. 

Проектът е стартиран, за да отговори на тенденциите на все по-голяма 

индивидуализация отношения на работната сила. Съвременните служители имат 

множество работодатели и различни работни места през целия си живот. Това 

оказва влияние върху пенсионната администрация, тъй като бъдещите пенсионери 

често се регистрират в множество лични пенсионни схеми с различни доставчици 

на пенсионни фондове. Освен това хората все по-често имат предприемачески 

етапи в кариерата си и това определя нужда от по-персонализирани пенсионни 

решения за самостоятелно заетите лица. 
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През 2018 г. в стартира сътрудничество между двата най-големи 

доставчици на пенсионни възнаграждения в Холандия. Включени са различни 

заинтересовани страни, включително работодатели, национална служба за 

самоличност, данъчни власти, доставчици на заплати, пенсионни фондове, 

доставчици на технологии и граждани. 

Холандското национално правителство участва в проекта чрез холандския 

орган за Службата за финансовите пазари и Холандската национална данъчна 

служба. 

 

Преглед на проекта за пенсионната инфраструктура
83

 

 

3.6.1. Ключови характеристики на проекта 

— Проектът е фокусиран върху цялостната характеристика на 

администрацията на пенсионната система и включва: от гражданите, които имат 

достъп до старият, както и текущ баланс на техните пенсионни фондове до 

автоматични данъчни декларации, които базирани на данни за заплати от 

работодатели; 

—  Целта му е създаде нова споделена база данни, която ще предоставя 

персонализирани и действителни данни за всички участници в пенсионната 

система. Внедряването на проекта, базирано на блокчейн, се очаква да генерира 

реализира големи спестявания като се повиши ефективността на пенсионната 

администрация, увеличаване на регулаторния надзор върху системата и намаляване 

на транзакционните разходи за гражданите. 
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3.6.2. Функционалности 

Различни са функционалностите на проекта и те се определят от 

участниците в системата. За данъчния орган, например, се предоставя цялостен 

образ на вноските, събрани от конкретно лице във всички пенсионни фондове. За 

гражданите, от друга страна, предоставя информация в реално време за 

развитието на тяхната пенсионна схема и пенсионния баланс. От своя страна 

работодателите могат директно да въведат промяна на заплатата. Регулаторите 

нямат активна роля, но могат да видят част от данните. 

Проектът изисква комбинация от няколко блокчейн функционалности: 

разпределена регистрация, управление на членство, обмен на информация, 

автоматично изпълнение и цифрови пръстови отпечатъци, т.е. хеширане. 

Системата е вътрешно разработена чрез установяване на връзки между 

административните системите на всички участващи страни. 

 

3.6.3. Управление 

Пенсионната инфраструктура е съвместен проект между двата най-големи 

доставчици на пенсии в Холандия. Проектът има следните заинтересовани страни: 

—  Държавни участници: данъчен власти, органите на финасови пазари и 

служба за управление на идентичността; 

—  Разработчици на Ethereum; 

—  Доставчик на технологии Accenture; 

—  Граждани: членове на пенсионните фондове и пенсионери; 

—  Бизнеса: Работодатели и доставчици на възможности за плащане. 

Проектът използва частна блокчейн архитектура с подобрена версия на 

протокола Ethereum.  

Децентрализираното управление улеснява съвместното създаване на 

разпределена база данни и интеграцията със „складове‖ системи на различни 

заинтересовани страни в системата. 

 

3.6.4. Използване 

Проектът използва разрешен екземпляр на протокола Ethereum. Текущият 

брой транзакции, както и максималният брой транзакции, които могат да бъдат 

обработени, не са известни. Мащабността може да бъде предизвикателство в този 
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проект, поради голям брой използвани интелигентни договори, които изпращат 

множество изявления. 

Добавят се допълнителни потребители, за да се види в кой момент 

тестовата инфраструктура започва да показва проблеми с капацитета. 

 

3.6.5. Техническа архитектура 

Интелигентните договори се използват за определяне на правилата за 

изграждане на пенсионен баланс за гражданин. Те определят и правила за това кой 

може да преглежда, променя и използва данните. Използваната среда за 

изпълнение е виртуалната машина Ethereum с консенсусен механизъм Proof-Of-

Work. Той изпълнява скриптове в блокчейн мрежата на Ethereum и автоматизира 

транзакции между потребители и интелигентни договори. Регистърът в 

пенсионната инфраструктура съдържа преглед на транзакциите, които се случват 

през целия жизнен цикъл на изграждане на пенсия. Това включва например 

прехвърляне на средства между работодателя и пенсионния фонд, както и промяна 

в заплата. 

Пенсионните фондове са като административни приложения, за да 

поддържат определен надзор върху системата. Определена степен на 

администраторски права в системата се счита за важна, защото интелигентните 

договори в инфраструктурата трябва да се адаптират към промените в реалния свят 

и регулаторната среда. Системата разчита на външни данни, идващи от различни 

други бази данни на пенсионните фондове, системите на работодателите и 

вътрешните системи на данъчните власти. Тези данни се съхраняват извън 

системата, с хеш, препращащ към него в блокчейна. Базите данни се споделят 

между партньорите и блокчейн улеснява надеждната среда за споделяне. 

Всяка заинтересована страна получава различни резултати от 

инфраструктурата. Например гражданите имат приложение, което предоставя в 

реално време поглед върху тяхната пенсионна схема. Приложение за работодатели 

пък осигурява интеграция на техните системи на заплати с пенсионните фондове. 

Всички приложения, предоставени в Пенсионната инфраструктура, ще използват 

удостоверяване на базата на самоличности от централизиран регистър на 

самоличността в Холандия. Интегрирането на националния граждански регистър в 

системата изисква внимателно боравене с данните за потребителски. Докато 

идентификационните номера на потребителите трябва да бъдат анонимизирани в 
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блокчейна, за да се гарантира поверителността, данъчният орган, например, трябва 

да има неанонимни идентификационни номера, за да използва функциите, 

приписани на неговата роля. Например данъчните служби могат да интегрират 

данните за заплатите и пенсионните схеми обратно в собствената си 

инфраструктура, за да генерират автоматични данъчни декларации за гражданите
84

. 

 

3.6.6. Разходи и ползи: 

Предимствата на проекта включват: 

— Спестяване на разходи за администриране на пенсиите. 

Администрирането на пенсиите изисква много трудоемки дейности, като 

административни проверки и копиране на документи. На този етап системата се 

основава на голям брой двустранни връзки между пенсионните фондове, 

държавните и частните системи, които са задължени от закона. Това предполага 

непрекъснато обмяна на данни между базите данни. Общите разходи на 

пенсионната администрация в Холандия се оценяват на над 1 милиард евро. 

Пенсионните фондове, които инициираха проекта, очакват, че пенсионната 

инфраструктура, базирана на блокчейн, може да генерира над 500 милиона евро 

спестявания на разходите; 

—  Ефективност, свързана със създаването на разпределена база данни. 

Разпределената база данни, служеща като достоверен източник за всички 

участници, създава ефективност при администрирането на пенсиите. По време на 

изследването е установено, че различни системи са свързани с голям брой 

изкуствено създадени и органично отгледани връзки. Ефективността се създава, 

като се позволява на всички страни да използват една и съща инфраструктура и да 

имат достъп в реално време до едни и същи данни: информацията се въвежда само 

веднъж и не е необходимо да се копира или възпроизвежда; 

—  По-ниски транзакционни разходи за гражданите. Основна цел на 

проекта е намаляване на икономическите разходи за членовете на пенсионните 

фондове. От гледна точка на гражданите, разходите за транзакция са намалени, 

защото информацията, макар и разпределена, е достъпна чрез един интерфейс; 

—  Повишена сигурност и прозрачност на информацията. 

Разпределените системи са по-сигурни и надеждни от централизираните бази 
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данни. В случай на атака или повреда на възел, потвърденият пенсионен баланс на 

гражданин се съхранява от други възли. 

Освен това информацията се записва в споделената инфраструктура и не 

може да бъде променяна или изтрита от един участник. По-голямата прозрачност 

и отчетност на информацията позволява на регулатора да наблюдава цялата 

система без информационна асиметрия и незабавно да открива опасности или 

нередности.
85

 

 

3.7. Интелигентни ваучери Stadjerspas - Гронинген, Холандия 

 

Резюме на казуса за интелигентни ваучери Stadjerspas
86

 

 

Stadjerspas
87

 е напълно работеща услуга, която използва блокчейн 

инфраструктура за предоставяне на услуги с отстъпка на граждани с ниски доходи 

на община Грьонинген. Ваучерната система стартира още през 1994 г., но до 2013 

г. ваучерите са само на хартиен носител. През 2016 г. системата от ваучер в 
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Гронинген беше преместена в блокчейн система, разработена от DutchChain
88

. 

Основна характеристика на базираната блокчейн система е подобреното насочване 

на публични пари благодарение на програмирани парични потоци. Подробните 

условия за разходване и критерии за кандидатстване за заложени в интелигентния 

договор. Критериите включват: подробни профили на бенефициентите и 

оторизираните доставчици, финансови прагове или ограничения за използване. 

Интелигентните ваучери могат да се използват например в спортни клубове, кино 

клубове или за субсидиране на слънчеви панели за собственици на жилища. От 

гледна точка на общината Stadjerspas гарантира, че публичните пари, запазени за 

определена цел, се изразходват изключително и само за тази цел и са насочени към 

желана група от бенефициенти. 

Системата за интелигентни ваучери работи по следния начин: 

1.  Гражданин кандидатства за Stadjerspas в общината, като посочи 

името си, адрес и гражданския си номер; 

2.  Общината проверява дали регистрираният гражданин има право на 

интелигентен ваучер. В случай, че кандидатът има право на тези ваучери общината 

му създава анонимна потребителска идентичност в блокчейна, свързана с лични 

данни, съхранявани извън веригата; 

3.  Общината предоставя на гражданина Stadjerspas, придружен с личен 

QR
89

 код, препращащ към неговия идентификационен номер в базираната на 

блокчейн система за интелигентни ваучери. Общината записва ваучера на 

гражданина в собствената си система; 

4. Гражданинът ползва услуга само от оторизирания доставчик. Всеки 

доставчик има приложение, което сканира QR кода на картата, за да активира 

интелигентния ваучер и по този начин изчислява отстъпката. Всеки път, когато 

интелигентен ваучер бъде проверен, интелигентен договор проверява дали този 

потребител отговаря на критериите и колко пъти вече е използвал този 

интелигентен ваучер; 

5. Системата разполага и с приложение за бенефициентите, за 

разглеждане на оферти от оторизирани доставчици и резервиране. Всъщност не е 

задължителна част от системата; 
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6. След определен период се извършват плащания от общината към 

доставчици. 

Чрез системата субсидират частни услуги, до които гражданите с ниски 

доходи не биха имали достъп, като по този начин насърчава приобщаването им към 

социалния живот. Общината или партньорът, издаващ ваучер, може да предостави 

критерии за допустимост на потребителите на интелигентни ваучери, например въз 

основа на квартала на тяхното пребиваване, техния доход, брой деца или всякакви 

данни, свързани с адреса на пребиваващия. Потребителите на системата могат да 

видят ваучерите, за които отговарят на условията, в мобилното приложение или в 

уеб портала, след като предоставят QR код. Този код е специфичен за гражданин. 

Всеки случай на използване на ваучер се записва в системата от доставчика на 

услуга с отстъпка, която сканира QR кода на потребителя. Нито организациите, 

които предоставят субсидираните услуги, нито гражданите, използващи 

приложението или уеб портала, не знаят, че взаимодействат с блокчейн система
90

. 

 

 

Процес на изпълнение на проекта за интелигентни ваучери
91

 

 

3.7.1. Ключови характеристики на проекта 
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— Със Stadjerspas прецизно се насочват и разпределят субсидии за 

потребление на частни или обществени услуги за граждани с ниски доходи, 

насърчавайки приобщаването им към обществото; 

—  Блокчейн технологията улеснява правилното насочване и управление 

на програмите за преразпределение. Предимствата на решението за интелигентен 

договор включват повишаване на ефективността при функционирането и 

проектирането на програми за преразпределение и повишена публична отчетност и 

одит на разходите; 

—  Интелигентните ваучери имат програмирани правила, които 

определят доставчици на услуги, подбор от допустими бенефициенти, прагове за 

използване, ограничения на субсидията както и условия за използване. Важно е да 

се отбележи, че те не могат да се прехвърлят, променят или продават; 

—  Проектът печели конкурентни търгове и отбеляза добри резултати по 

отношение на общите разходи в сравнение с другите тръжни проекти, които 

включват централизирани системи за ваучери. 

 

3.7.2. Функционалности 

Тази блокчейн система използва интелигентна функционалност на ваучери 

и автоматични плащания. Плащанията не са моментални, а се извършват в края на 

определен период въз основа на транзакциите, извършени в системата. Блокчейн 

системата позволява прозрачност и програмираност на публичното финансиране. 

Ефективността на системата се определя от разпределена регистрация, управление 

на членовете, обмен на информация и автоматично изпълнение. Важно е да се 

отбележи, че проектът не замества никоя съществуваща система. 

 

3.7.3. Управление 

Системата е част от официална услуга, която предоставя община 

Гронинген. Управлява се централно, защото община Гронинген и DutchChain са 

във взаимоотношения клиент-доставчик на услуги. Заинтересованите страни по 

проекта са: 

—  Правителствен участник: Община Гронинген; 

—  Доставчик на технологии: DutchChain; 

—  Граждани на Гронинген; 
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—  Бизнеса: доставчици на услуги, субсидирани чрез интелигентни 

ваучери. 

Сертифицирането на транзакциите се извършва на публичен блокчейн, но 

потребителите, които могат да извършват транзакции, са разрешени. Следователно 

системата е от тип блокчейн с публично разрешение. Първоначално беше 

използван протоколът Биткойн, но системата се прехвърли към Zcash
92

, който има 

значително по-ниски разходи за транзакции. Stadjerspas следва своя 

последователност на договора върху протокола на блокчейн. Всяка транзакция се 

записва под формата на хеш, но подробностите за транзакцията не се съхраняват в 

блокчейн. 

 

3.7.4. Използване 

Системата е напълно разработена и внедрена от 2016 г. и се използва 

ежедневно. Над 20 000 граждани и доставчици на услуги са регистрирани в 

програмата и се извършват около 4000 интелигентни транзакции с ваучери на 

месец. Системата може да обработва 7 транзакции в секунда. Проблеми с 

мащабността не се предвиждат, защото капацитетът на системата зависи от броя на 

интелигентните договори, а не от броя на потребителите или случаите на 

използване. 

 

3.7.5. Техническа архитектура 

От гледна точка на крайния потребител приложение Stadjerspas е за 

граждани, които да имат достъп и могат да разглеждат и избират интелигентни 

ваучери, за които отговарят на условията. Доставчиците на услуги използват 

приложението Stadjerspas за бизнес, което позволява сканиране на пропуск на 

гражданин и предоставяне на достъп до услуга с отстъпка. 

Потребителите са за регистрирани в общината и получили удостоверение. 

Гражданин с ниски доходи може да кандидатства за Stadjerspas, като предостави 

лични данни, включително своето име, адрес и номер на гражданин, с който е 

регистриран в общината. След това община може да предостави на гражданина 

Stadjerspas, който е придружен от уникален идентификационен номер за базираната 

на блокчейн система за интелигентни ваучери. Базата данни на община Гронинген 
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се използва, за да се провери дали регистрираният гражданин отговаря на 

условията за интелигентни ваучери. Всеки ваучер съответства на конкретна услуга, 

например басейн, спорт или кино клуб. След това административно приложение, 

което се управлява от общината, разпределя интелигентните ваучери на 

отговарящите на условията граждани. Общината може да добавя нови 

интелигентни ваучери, да увеличава използването им от един и същ потребител, 

когато може да се използва ваучер и да добавя нови потребители. 

Ваучерите представляват адреси за интелигентни договори в Zcash. 

Последователността на интелигентния договор се хоства в DutchChain. 

Потребителските самоличности за интелигентната договорна среда се настройват 

от общинския администратор и се съхраняват в анонимна форма на протокола без 

разрешение на Zcash. В книга се съхраняват данни за използването на ваучерите: от 

кого и колко пъти е използван ваучерът. В нея не разкрива произхода, 

местоназначението или сумата на която и да е транзакция. Доставчикът на 

технологии хоства критериите за ваучер, подробности за ваучера и потребителски 

данни. 

 

3.7.6. Разходи и ползи 

В конкретния случай не могат да бъдат посочени точни ползи от 

въвеждането на блокчейн-базирана система, тъй като няма предишна 

(централизирана) цифрова система, с която да се сравняват ползите. В по-общ 

план, това внедряване на блокчейн може да се очаква да доведе до редица 

положителни ефекти: 

—  Подобрена ефективност на разпределението на публичните разходи. 

Програмираните интелигентни ваучери са нов механизъм за преразпределение, 

който гарантира, че всяко евро, предназначено за конкретна цел и бенефициент, се 

изразходва само по предназначение. Интелигентните ваучери намаляват 

възможността за икономически арбитраж, като записват всеки случай на употреба 

и задават ограничения за използване. Ваучерите не могат да се подправят, защото 

транзакциите се съхраняват в блокчейна Zcash
93

; 

—  Повишаване на оперативната ефективност за конкретната общинска 

администрация. Ваучерите, базирани на блокчейн, предлагат ефективен начин за 
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програмиране и наблюдение на използването на субсидирана услуга, включително 

автоматични плащания към доставчици. Данните за употреба, записани в 

регистъра, служат за одитни цели, което повишава отчетността на публичните 

разходи. Автоматизацията на интелигентните договори елиминира процесите на 

хартиен носител и намали количеството човешки труд, изискван от общината. 

Настоящата система е избрана в публичен търг, който е конкурентен по 

цена. От тук следва, че разходите за разработване, внедряване и експлоатация не са 

по-високи, отколкото за централизирана, неблокова система. Единствената нова 

разходна позиция е разходите за валидиране на транзакция в публичния блокчейн, 

които са поети от общината. Разходите за валидиране могат да станат значителни, 

тъй като нарастват с броя на предлаганите услуги. За да смекчи въздействието на 

този елемент, услугата е мигрирала от Биткойн към Zcash. От гледна точка на 

гражданите, използването на системата Stadjerspas е безплатна и има ясни 

предимства пред традиционната система, базирана на хартиен носител. 

Гражданинът управлява използването си чрез мобилно приложение и не се 

сблъсква със системи по управление, обработка и доставките на услугата. 
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3.8. Сравнение на казусите 

 

Проект Ниво на 

управле

ние 

Изпълнени 

обществени 

услуги 

Трансгранич

ни аспекти 

Междусекто

рни аспекти 

Отворено

ст на 

софтуера 

Exonum- 

регистър на 

собственост

та на земята 

Национ

ално 

Регистриран

е и 

удостоверяв

ане на 

собственост 

върху 

земята/Сдел

ки с имоти 

Няма Няма  Отворен 

код 

Blockcers – 

академични 

свидетелств

а 

Национ

ално 

Проверка на 

сертификати

/Съхраняван

е и 

споделяне на 

личен 

документ 

Да Бизнес/Образ

ование 

Отворен 

код 

Chromaway 

– сделки с 

имоти 

Национ

ално 

Сделки с 

имоти и 

прехвърляне 

на 

собственост 

върху земята 

Няма  Няма Частен 

код 

uPort – 

децентрализ

иране на 

идентичност 

Местно Доказване за 

местоживене

/електронно 

гласуване, 

плащане на 

паркинг, 

Няма  Да Отворен 

код 
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велосипеди 

под наем 

Infrachain – 

рамка за 

управление 

Национ

ално 

Няма Да Да Отворен 

код 

Пенсионна 

инфраструк

тура 

Национ

ално 

Подобряване 

управлениет

о на 

пенсиите 

Няма Да Хибриде

н: 

стандарте

н код и 

собствен 

софтуер 

Stadjerspas – 

интелигентн

и ваучери 

Местно Предоставян

е на 

обезщетения 

на жители с 

ниски 

доходи 

Няма Да Хибриде

н: 

блокчейн 

протокол 

с 

интелиге

нтен 

договор 

 

От гледна точка на разглежданите проекти, които предлагат обществени 

услуги, блокчейн технологията предлага основно подобрения на ефективността 

при запис на данните. Чрез записване на извлечения от документи в публична 

разпределена книга, която е отворена за всички, правителствата могат да повишат 

надеждността и сигурността за запис на данни на собствените си централизирани 

регистри. Блокчейн книгата може да се актуализира дори само за добавяне, както 

и да свързва текущи записи с предишни транзакции. Това означава, че историята, 

документираща преходите между различни състояния на регистъра, е интегрална, 

точна и напълно подлежаща на проверка. Фактът, че блокчейн книгата се 

разпространява, предполага, че всеки възел изпълнява едно и също споделено 

копие на книгата, което го прави устойчив на сривове или злонамерено 

поведение. Някои базирани на блокчейн платформи използват тези технологични 

функции, за да установят допълнителен слой на доверие върху съществуващите 

централно предоставяни услуги на регистъра. 
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Услугите, които се основават на тези функции за доверие по дизайн и 

сигурност по дизайн на блокчейн, представляват основната област на 

експериментиране и са най-близо нуждите определени от гражданите. 

Но експериментирането с блокчейн в публичния сектор надхвърля 

елементарните приложения, които се фокусират върху нотариалната заверка чрез 

разпределен консенсус. Някои проекти използват блокчейн като технология за 

споделена база данни. Такава база данни е единен източник на достоверност, и 

позволява автоматизиране на бизнес процеси, включващи множество посредници, 

включително както частни лица, така и публични лица и граждани. 

Интелигентните договори са програмирани файлове, „закотвени‖ в блокчейна, 

които взаимодействат с други интелигентни договори и реални потребители въз 

основа на специфично състояние на системата. Това позволява контролиране и 

изпълнение на по-усъвършенствани работни потоци въз основа на различни 

възможни непредвидени обстоятелства, които могат да бъдат оформени от 

потребители или външни фактори. От друга страна съдържанието на 

интелигентния договор трябва да бъде внимателно проектирано и правилно 

кодирано, за да предизвика точно действие при конкретни условия. 

Интелигентните договори са усъвършенствана и мощна функционалност 

на блокчейн технологията, която повишава ефективността и намалява 

несигурността на транзакциите. В конкретните анализирани проекти 

интелигентните договори се прилагат за насочване на социални придобивки, 

улесняване на икономическите транзакции на пазарите на имоти и подпомагане на 

регулаторното предвиждане и администриране на пенсионната система. 

Усъвършенстваните приложения, базирани на работен поток, имат по-дълъг път до 

пазара поради тяхната сложност и проблеми с достовереността. 

Блокчейн предлага начини за повишаване на прозрачността на 

правителствените институции в области като публичните финанси или 

разширяване на контрола на гражданите върху изборните процедури. Тези примери 

за потенциално трансформиращи приложения на блокчейн като нов механизъм за 

управление понастоящем не се изследват в текущи експерименти.  

Значителни ползи могат да бъдат реализирани в някои области чрез 

използването на блокчейн технологии за предоставяне на обществени услуги. 

Двете основни групи ползи, свързани с блокчейн, са повишена сигурност и 

надеждност (подобряване на целостта на данните, неизменност и съгласуваност на 
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данните между организациите) и повишаване на ефективността (като намалено 

време за обработка и по-ниски разходи). 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА АРХИВИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

В настоящето изследване са разгледани актуални въпроси, които се отнасят за 

бързото развитие на новите технологии погледнати през призмата на българската 

действителност и частност системата на държавните архиви. Като администрация, 

която е в услуга на обществото и предоставя административни услуги, Държавна 

агенция „Архиви‖, е длъжна да отговори на съвременните нужди на потребителите на 

архивна информация, за ефективно и ефикасно обслужване, каквато е и една от 

основните й цели. 

За състоянието на държавните архивите в България основен източник на 

информация, касаеща въвеждането на новите технологии и дигитализация на архивните 

документи, ще използвам годишните отчети на ДАА. Агенцията, съгласно Закона за 

Националния архивен фонд, провежда държавната политика в областта на подбора, 

комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхраняването и 

използването на документите от Националния архивен фонд (НАФ), както и в областта 

на развитието и усъвършенстването на архивното дело. НАФ е носител на 

историческата памет и има важно значение за осигуряване на държавата и обществото с 

документална информация. Обогатяването на НАФ с документална информация за 

държавното управление и развитието на науката и културата е от съществено значение 

за проследяване на всеки един етап от обществения живот и неговото развитие.
94
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Структурата на Държавна агенция „Архиви‖ 

95
 

 

Общата фондова наличност на агенцията за 2021 г. е 90 969 бр. архивни фонда, 

94 808, 47 л.м.
96

 

Годишният отчет за дейността на агенцията се изготвя на база заповед на 

председателя на ДАА, на основание чл. 49 от Закона за администрацията и чл. 10, т. 19 

от Устройствения правилник на ДАА, в съответствие с утвърдената от председателя на 

ДАА Единна структура за планиране и отчитане дейността на държавните архиви. Той 

е пряко свързан с изпълнението на правителствената програма „Национален архивен 

фонд― и политика „В областта на архивното дело― и степента на реализация на 

утвърдените в началото на отчетния период стратегически цели на ДАА и Стратегията 

на ДАА.
97

 

За подпомагане на дейността по дигитализация на държавните архиви е 

създадена Постоянната работна група (ПРГ) по дигитализация. Всяка година се 
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планират: задължителни теми за подбор на архивни документи, задължителните 

минимуми от дигитални образи и метаданни със срокове за тяхното изпълнение за 

включване в дигиталния архив на Агенцията. 

В началото на февруари 2021 г. ДАА стартира изпълнението на проект 

„Разработка и внедряване на система за е-архивиране― по ОПДУ, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос № 1 

„Административно обслужване и е-управление― с договор № BG05SFOP001-1.015-

0001-C01/10.02.2021 г. Общата стойност на проекта е 5 997 233,71 лв., от които 85% от 

Европейския социален фонд – 5 097 648,65 лв. и 15% национално финансиране – 899 

585,06 лв. Периодът на изпълнение е от 12 януари 2021 г. до 30 септември 2023 г.
98

 

Основната цел на проекта е разработване и внедряване на система за е-

архивиране за попълването на НАФ с ценни електронни документи, запазването им за 

бъдещето на нацията и поддържането на модерна и ефективна администрация в услуга 

на държавността, бизнеса и гражданите. Постигането на тази цел ще се осъществи с 

реализирането на четири основни дейности. Първата се изразява в създаването на 

единна нормативна и методическа база за е-архивиране, чрез която ще бъдат 

дефинирани ясни и унифицирани разпоредби за експертиза, съхранение, опазване, 

достъп и използване на ценни електронни документи. Втората дейност е същинското 

разработване на системата за е-архивиране на ценни електронни документи, която ще 

бъде интегрирана със съществуващата ИСДА и ще гарантира приемането, 

съхранението, достъпа и използването на ценни електронни документи от: държавните 

и общински институции, видни за обществото личности, политически партии, 

юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български 

организации в чужбина с принос към българската история. Публичният достъп до 

базата данни с архивни описания ще бъде осигурен чрез уеб-базиран интерфейс. Освен 

разработването на системата за е-архивиране се предвижда и нейното тестване и 

внедряване, както и създаването на Застрахователен фонд на оптичен носител в ДАА. 

Обект на третата дейност са аудиовизуалните документи, които се съхраняват в 

държавните архиви. Предвижда се тяхната цифровизация, като за целта ще бъде 

създадено и оборудвано студио със специализирана техника. След цифровизацията на 

аудиовизуалните документи, те ще бъдат импортирани в системата за е-архивиране. 

Четвъртата дейност включва обучение на служители на фондообразуватели за работа 
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със системата за е-архивиране на ценни електронни документи. След обучението, 

служителите на държавните и общинските институции ще участват в процесите по 

подготовка и предаване в държавен архив на ценни електронни документи и 

съпътстващите ги метаданни, създадени от дейността на тези институции.
99

 

 

Проектът е насочен към служителите на ДАА, цялата държавна и общинска 

администрация, гражданите и бизнеса. 

Работата по него е изключително важна за дейността на Агенцията и предлага 

нов хоризонт за нейното развитие. Електронното архивиране е хоризонтален процес в 

рамките на електронното управление и е съотносимо към цялостното функциониране 

на държавната администрация. 

През 2013 година се въведе в експлоатация Информационната система на 

държавните архиви (ИСДА). 

Всяка година по утвърден план продължава попълването на базата на 

Дигиталния архив на Агенцията в ИСДА с дигитални мастер обекти и съответните 

метаданни и осигуряването на неограничен достъп до нея чрез публичната част на 

системата. 

 

 

 

                                                
99

 Годишен отчет на ДАА за 2021 г. 



ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 
134 

 

Образец на метаданни за дигитален обект (MASTER) за импортиране в ИСДА 

 

 

Образец на метаданни за дигитален обект (ПРОИЗВОЛЕН) за импортирне в ИСДА 
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Ефективността на дейностите на ДАА по попълване на Дигиталния архив и 

целесъобразността на отделяните за тях ресурси се виждат от данните за използването 

на дигиталните обекти през публичната част на ИСДА. Само за 2021 г. броят 

показвания на дигитални обекти от Дигиталния архив на ДАА директно през 

публичната част на ИСДА в Интернет е 43 155
100

: 

 

 

 

 

С напредване на новите информационни технологии и дигитализацията се 

забелязва тенденция при използването на дигитални обекти от Дигиталния архив на 

ДАА в ИСДА. 
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Запазването на резултатите при използването на Дигиталния архив на ДАА от 

потребители на архивна информация през ИСДА, е показателно за целесъобразността 

на изразходваните за неговото попълване ресурси. 

Основните причини за устойчивост на използването на Дигиталния архив през 

ИСДА са
101

: 

 Устойчивостта на качеството на дигиталните обекти; 

 Постоянната актуалност и пълнота на базата и наличието на моментален 

достъп до обектите/корекциите по тях от момента на одобрението им в ИСДА: в 

момента, в който някой обект се приеме/коригира в системата, той/неговата корекция 

автоматично стават веднага достъпни в публичната част на системата; 

 Липсата на какъвто и да е субективен подбор от страна на ДАА при 

достъпа до всеки приет и регистриран в ИСДА дигитален обект и неговото описание от 

момента на приемането му в системата. Няма „скрита― (недостъпна за всички 

потребители) част от Дигиталния архив; 
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 Липсата на каквито и да е ограничения (финансови, административни и 

др.) от страна на ДАА в достъпа до Дигиталния архив в публичната част на ИСДА за 

всички потребители; 

 Липсата на компрометиране на образите с водни знаци, заличаване на 

данни и др. и максималната достоверност на образите спрямо оригиналите; 

 Възможността за едновременно търсене с един израз по всички архивни 

описания в ИСДА без прехвърляне между различни бази, платформи и страници; 

 Концентрацията на всички данни (архивни описания от всички нива и 

дигитални обекти) на едно място в системата и липсата на необходимост от 

прехвърляне между различни бази, платформи и страници; 

 Възможностите за формиране на собствени стратегии за търсене чрез 

разширените функционалности на ИСДА; 

 Подобряването на качеството на архивните описания за 

дигитализираните документи и това, че в описанията се включват текстове и думи, 

които могат и да не присъстват в оригиналния текст, но могат да играят ролята на 

ключови думи при търсене, а също и на независимостта на описанията от качеството на 

оригиналните текстове и носители (две неща, които не могат да се постигнат с 

инструменти като OCR); 

 Отличното техническо състояние на функционалностите на ИСДА за 

изготвяне, проверка, разпространение и използване на дигиталните обекти; 

 Целесъобразността на подбора на архивни документи за дигитализация; 

 Устойчивото увеличаване на обема на базата с дигитални обекти/образи и 

архивни описания за тях и с това – повишаването на нейната информативност и 

резултатността на търсенето; 

 Наличието в публичната част на ИСДА на справка – регистър на 

дигиталните обекти, който е постоянно актуален и отразява всяко попълване или 

корекция на Дигиталния архив; 

 Нарастването на информираността у външните потребители за 

възможностите на директния достъп до базата в ИСДА през нейната публична част. 

Както винаги досега, по отношение на достъпа и разпространението на 

дигитални обекти директно чрез ИСДА, стриктно спазваният принцип продължи да 

бъде: „като извършено от ДАА за попълване на Дигиталния архив се отчита само това, 

което е достъпно за всички потребители без никакви ограничения, субективен подбор и 



ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 
138 

компрометиране на образите от какъвто и да е характер, а по този начин е достъпно 

100% всичко, което е прието след преминаване на 100% контрол на качеството 

непосредствено от момента на приемането му в системата―. Това, както и липсата на 

ограничения в използването, е изпълнение на едно от най-важните задължения на ДАА 

за откритост на нейната дейност и резултатите от нея пред всички потребители на 

архивна информация и пред държавата, които финансират тази дейност. На 

изпълнението на това задължение отговаря и достъпността в публичната част на 

системата на справки по Дигиталния архив, включително и на регистъра, който 

позволява справки за попълването му с конкретни дигитални обекти по архиви и по 

периоди. ИСДА автоматично визуализира в своята публична част изготвените от нея 

производни на всеки дигитален обект (с размери, подходящи за интернет 

разпространение) в момента на приемането му на стъпка „Контрол на качеството― в 

системата, без да позволява налагане на ограничения и каквито и да е намеси от страна 

на ДАА при разпространението на успешно преминалите проверка на качеството 

обекти/образи. А критериите за приемане/отхвърляне на един обект/образ при контрола 

на качеството са публикувани и се отнасят единствено до спазване на всички 

изисквания за дигитално представяне на архивни документи, които изисквания също са 

публикувани. Това означава, че в базата на Дигиталния архив на ДАА в ИСДА няма 

нито един обект/образ, който да не е достъпен за всички посетители през публичната 

част на ИСДА от момента на приемането му при контрол на качеството, и това е една 

от причините за устойчиво нарастващия характер на използването на Дигиталния архив 

през системата, а също е и задължение и отговорност на ДАА, произтичащо от 

бюджетното финансиране на тази нейна дейност.
102

 

 

При сканиране и попълване на Дигиталния архив на ДАА, строго се спазван 

основният принцип: „сканира се с максимално високи, финансово достъпни и 

оправдани с оглед баланса между качество и разход на ресурси параметри така, че да се 

минимизира повторно сканиране на вече дигитализирани архивни документи― за 

различни цели (защото повторно сканиране освен, че би застрашило физическото 

състояние на документите, което само по себе си е недопустимо, също така излишно би 

повишило разходите за дигитализация и реставрация, което пък от своя страна не само 

би неутрализирало ефекта от спестяването на средства от качество, но дори би 
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 Годишен отчет на ДАА за 2021 г. 
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завишило разхода на тези средства). С това е свързан и друг строго спазван основен 

принцип на дигитализацията в ДАА: „гарантиране на физическото състояние на 

архивните документи при всички етапи от тяхната дигитализация―. За строгото 

спазване на този принцип допринася и фактът, че цялото управление и извършването 

на по-голяма част от обема на дейностите по дигитализация от една страна и по 

реставрация и консервация от друга, са концентрирани в едно административно звено. 

 

Вторият критерий за дейността от попълване на Дигиталния архив на ДАА е 

попълването на неговата база с дигитални мастер обекти/образи в количествено 

отношение. В това отношение тенденцията се изразява в три основни показателя: 1) За 

общия брой импортирани и достъпни в ИСДА дигитални мастер образи; 2) За броя 

новоизготвени през отчетната година в ИСДА мастер образи; 3) За изпълнение на 

плановите задачи за отчетната година. 

 

През 2021 годината в ИСДА са импортирани 13 076 мастер обекта 

(дигитализирани архивни документи в тяхната цялост), съдържащи 148 987 мастер 

образа с обем 5ТБ (5069 ГБ)
103
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 При отчитане на данните са спазвани следните принципи: 

1) Като източник на отчетните данни за структурата и броя на дигиталните обекти, образите и обема в 

Дигиталния архив на ДАА е използвана справката „Регистър на дигитални обекти― на ИСДА, отчитаща 

реалното състояние на базата на Дигиталния архив в системата; 2) Отчитани са само одобрени при 

контрол на качеството и регистрирани дигитални обекти с приключени процеси в ИСДА до 31.12.2021 г., 

които са налични и достъпни в системата и в служебната, и в публичната части; 3) Дигитални обекти, 

които са включени към повече от една тема, коригирани и пресъздадени обекти са отчитани само по 

веднъж. 
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ПОПЪЛВАНЕ НА БАЗАТА НА ДИГИТАЛНИЯ АРХИВ ПРЕЗ 2019 - 2021 г. 

Архив, 

съхраняв

ащ 

документ

ите 

Общо въведени в 

ИСДА 

Новоизготвени през 

2021 чрез ИСДА 

Изготвени преди 

2021 г. и 

импортирани в 

ИСДА през 2020 

Бро

й 

диг

ита

лни 

обек

ти, 

вър

нат

и за 

кор

екц

ия 

Място на изготвяне на образите 

Архиви ДРКМ 

Брой 

дигит

ални 

обект

и 

Брой 

дигит

ални 

образ

и 

Обем 

в ГБ 

Брой 

дигит

ални 

обект

и 

Брой 

дигит

ални 

образ

и 

Обем 

в ГБ 

Брой 

дигит

ални 

обект

и 

Бро

й 

диг

ита

лни 

обр

ази 

Обе

м в 

ГБ 

Бро

й 

диг

ита

лни 

обек

ти 

Бро

й 

диг

ита

лни 

обр

ази 

Обем 

в ГБ 

Бро

й 

диги

талн

и 

обек

ти 

Брой 

дигит

ални 

образи 

Обем в 

ГБ 

РДА - Бургас 

ДА-Бургас 

2019 171 1151 48.7 171 1151 48.7 0 0 0 24 171 1151 48.7 0 0 0 

2020 194 1188 52.2 194 1188 52.2 138 1160 51.4 1 182 1170 51.4 12 18 0.8 

2021 138 1160 51.4 138 1160 51.4 0 0 0 4 138 1160 51.4 0 0 0 

ДА-Сливен 
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2019 130 1169 48.8 130 1169 48.8 0 0 0 14 130 1169 48.8 0 0 0 

2020 130 1156 53.4 130 1156 53.4 0 0 0 3 130 1156 53.4 0 0 0 

2021 110 1092 50 110 1092 50 0 0 0 10 110 1092 50 0 0 0 

ДА-Стара Загора 

2019 170 1177 50.7 170 1177 50.7 0 0 0 2 170 1177 50.7 0 0 0 

2020 170 1142 50.8 170 1142 50.8 0 0 0 0 170 1142 50.8 0 0 0 

2021 147 1139 50.9 147 1139 50.9 0 0 0 1 147 1139 50.9 0 0 0 

ДА-Ямбол 

2019 344 910 35 344 910 35 0 0 0 10 344 910 35 0 0 0 

2020 398 1193 41.2 398 1193 41.2 0 0 0 2 398 1193 41.2 0 0 0 

2021 403 1200 48 403 1200 48 0 0 0 71 403 1200 48 0 0 0 

Общо РДА Бургас 

2019 815 4407 183.2 815 4407 183.2 0 0 0 50 815 4407 183.2 0 0 0 

2020 892 4679 197.6 892 4679 197.6 0 0 0 6 880 4661 196.8 12 18 0.8 

2021 798 4591 200.3 798 4591 200.3 0 0 0 86 798 4591 200.3 0 0 0 

РДА - Варна 

ДА-Варна 

2019 101 1178 63.2 101 1178 63.2 0 0 0 3 101 1178 63.2 0 0 0 

2020 82 1164 63.8 82 1164 63.8 0 0 0 1 82 1164 63.8 0 0 0 

2021* 76 996 55.7 76 996 55.7 0 0 0 1 76 996 55.7 0 0 0 

ДА-Добрич 
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2019 144 1159 50.2 144 1159 50.2 0 0 0 3 144 1159 50.2 0 0 0 

2020 105 1151 50.5 105 1151 50.5 0 0 0 0 105 1151 50.5 0 0 0 

2021** 218 2160 110.1 218 2160 110.1 0 0 0 4 218 2160 110.1 0 0 0 

ДА-Шумен 

2019 362 1292 49 271 1179 43.7 91 113 5.3 11 362 1292 49 0 0 0 

2020 197 1266 55.4 197 1266 55.4 0 0 0 13 197 1266 55.4 0 0 0 

2021*** 557 2347 113.9 557 2347 113.9 0 0 0 6 557 2347 113.9 0 0 0 

ДА-Търговище 

2019 228 1242 54 228 1242 54 0 0 0 3 228 1242 54 0 0 0 

2020 185 1315 54.5 185 1315 54.5 0 0 0 10 185 1315 54.5 0 0 0 

2021**** 423 2417 113.6 423 2417 113.6 0 0 0 7 423 2417 113.6 0 0 0 

Общо РДА - Варна 

2019 835 4871 216.4 744 4758 211.1 91 113 5.3 20 835 4871 216.4 0 0 0 

2020 569 4896 224.2 569 4896 224.2 0 0 0 24 569 4896 224.2 0 0 0 

2021 1274 7920 393.3 1274 7920 393.3 0 0 0 18 1274 7920 393.3 0 0 0 

РДА - Велико Търново 

ДА - Велико Търново 

2019 164 1345 56.7 164 1345 56.7 0 0 0 3 164 1345 56.7 0 0 0 

2020 131 1205 58.6 131 1205 58.6 0 0 0 14 131 1205 58.6 0 0 0 

2021 115 1167 52.4 115 1167 52.4 0 0 0 6 115 1167 52.4 0 0 0 

ДА - Габрово 
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2019 462 922 39 462 922 39 0 0 0 13 462 922 39 0 0 0 

2020 649 1159 47.5 649 1159 47.5 0 0 0 36 649 1159 47.5 0 0 0 

2021 466 1157 51.6 466 1157 51.6 0 0 0 16 466 1157 51.6 0 0 0 

ДА - Русе 

2019 789 3037 136.7 789 3037 136.7 0 0 0 15 789 3037 136.7 0 0 0 

2020 233 1354 67.4 233 1354 67.4 0 0 0 13 233 1354 67.4 0 0 0 

2021****

* 

297 1247 86.5 297 1247 86.5 0 0 0 2 297 1247 86.5 0 0 0 

ДА - Разград 

2019 122 1134 48.4 122 1134 48.4 0 0 0 5 122 1134 48.4 0 0 0 

2020 58 511 22.5 58 511 22.5 0 0 0 1 58 511 22.5 0 0 0 

2021 129 1763 78.6 129 1763 78.6 0 0 0 3 129 1763 78.6 0 0 0 

ДА - Силистра 

2019 310 1144 46.3 310 1144 46.3 0 0 0 11 310 1144 46.3 0 0 0 

2020 281 869 33 281 869 33 0 0 0 8 281 869 33 0 0 0 

2021****

** 

322 1163 52.2 322 1163 52.2 0 0 0 16 288 903 34.6 34 260 17.6 

Общо РДА - Велико Търново 

2019 1847 7582 327.1 1847 7582 327.1 0 0 0 47 1847 7582 327.1 0 0 0 

2020 1352 5098 229 1352 5098 229 0 0 0 72 1352 5098 229 0 0 0 

2021 1329 6497 321.3 1329 6497 321.3 0 0 0 43 1295 6237 303.7 34 260 17.6 

РДА - Монтана 
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ДА - Видин 

2019 138 2295 111.8 137 2294 111.7 1 1 0.1 9 136 1192 68.1 2 1103 43.7 

2020 244 3086 159.3 145 2987 154.1 99 99 5.2 3 238 1344 80.8 6 1742 78.5 

2021****

*** 

192 1843 95.5 192 1843 95.5 0 0 0 7 191 1234 73.6 1 609 21.9 

ДА - Враца 

2019 294 1297 56.2 294 1297 56.2 0 0 0 42 262 1265 55.1 32 32 1.1 

2020 256 1462 69.3 256 1462 69.3 0 0 0 23 256 1462 69.3 0 0 0 

2021 270 1708 78.3 270 1708 78.3 0 0 0 13 270 1708 78.3 0 0 0 

ДА - Монтана 

2019 289 1222 49 289 1222 49 0 0 0 7 289 1222 49 0 0 0 

2020 230 1265 53.8 230 1265 53.8 0 0 0 5 203 1200 50.7 27 65 3.1 

  197 1505 63.5 197 1505 63.5 0 0 0 1 197 1505 63.5 0 0 0 

ДА - Ловеч 

2019 155 1164 50.2 154 1163 50.2 1 1 0.01 9 155 1164 50.2 0 0 0 

2020 230 1322 60 230 1322 60 0 0 0 0 183 831 31.9 47 491 28.1 

2021****

**** 

244 1525 74.4 244 1525 74.4 0 0 0 1 187 1140 49.2 57 385 25.2 

ДА - Плевен 

2019 158 776 36.4 158 776 36.4 0 0 0 33 158 776 36.4 0 0 0 

2020 540 1479 64.3 540 1479 64.3 0 0 0 19 540 1479 64.3 0 0 0 



ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 
145 

2021 413 1395 61.2 413 1395 61.2 0 0 0 15 413 1395 61.2 0 0 0 

Общо РДА - Монтана 

2019 1034 6754 303.6 1032 6752 303.5 2 2 0.01 100 1000 5619 258.8 34 1135 44.8 

2020 1500 8614 406.7 1401 8515 401.5 99 99 5.2 50 1420 6316 297 80 2298 109.7 

2021 1316 7976 372.9 1316 7976 372.9 0 0 0 37 1258 6982 325.8 58 994 47.1 

РДА - Пловдив 

ДА - Пловдив 

2019 351 1229 53.9 351 1229 53.9 0 0 0 4 233 1046 45.1 118 183 8.8 

2020 393 1779 89.1 393 1779 89.1 0 0 0 5 193 1373 68.3 200 406 20.8 

2021****

***** 

974 2753 140 974 2753 140 0 0 0 35 656 2145 106.7 318 608 33.3 

ДА - Пазарджик 

2019 384 1213 38.1 384 1213 38.1 0 0 0 1 384 1213 38.1 0 0 0 

2020 137 801 36.9 137 801 36.9 0 0 0 5 137 801 36.9 0 0 0 

2021 229 1180 45.4 229 1180 45.4 0 0 0 6 229 1180 45.4 0 0 0 

ДА - Смолян 

2019 437 936 38.8 437 936 38.8 0 0 0 1 437 936 38.8 0 0 0 

2020 585 1253 50.2 585 1253 50.2 0 0 0 3 585 1253 50.2 0 0 0 

2021 553 1221 51.5 553 1221 51.5 0 0 0 4 553 1221 51.5 0 0 0 

ДА - Кърджали 

2019 199 918 42.2 199 918 42.2 0 0 0 3 199 918 42.2 0 0 0 



ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 
146 

2020 151 944 42 151 944 42 0 0 0 5 142 932 41.4 9 12 0.6 

2021****

****** 

133 881 37.9 133 881 37.9 0 0 0 1 122 870 37.4 11 11 0.5 

ДА - Хасково 

2019 145 912 40 145 912 40 0 0 0 6 145 912 40 0 0 0 

2020 151 1154 50.9 151 1154 50.9 0 0 0 3 151 1154 50.9 0 0 0 

2021 190 956 42.2 190 956 42.2 0 0 0 24 190 956 42.2 0 0 0 

Общо РДА - Пловдив 

2019 1516 5208 213 1516 5208 213 0 0 0 15 1398 5025 204.2 118 183 8.8 

2020 1417 5931 269.1 1417 5931 269.1 0 0 0 21 1208 5513 247.7 209 418 21.4 

2021 2079 6991 317 2079 6991 317 0 0 0 70 1750 6372 283.2 329 619 33.8 

РДА - София 

ДА - София 

2019 932 2571 130.1 932 2571 130.1 0 0 0 59 0 0 0 932 2571 130.1 

2020 797 1532 80.3 797 1532 80.3 0 0 0 14 0 0 0 797 1532 80.3 

2021****

******* 

1175 1739 72.3 1175 1739 72.3 0 0 0 17 0 0 0 1175 1739 72.3 

ДА - Перник 

2019 155 2664 91.5 155 2664 91.5 0 0 0 4 147 930 36.2 8 1734 55.3 

2020 364 1455 59.5 364 1455 59.5 0 0 0 2 364 1455 59.5 0 0 0 

2021 362 1178 47.8 362 1178 47.8 0 0 0 8 362 1178 47.8 0 0 0 
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ДА - Благоевград 

2019 189 1010 45.7 189 1010 45.7 0 0 0 0 154 943 39.7 35 67 6 

2020 80 839 36.8 80 839 36.8 0 0 0 0 80 839 36.8 168 1148 51.3 

2021 168 1148 51.3 168 1148 51.3 0 0 0 2 168 1148 51.3 0 0 0 

ДА - Кюстендил 

2019 393 1512 82.6 393 1512 82.6 0 0 0 5 227 1138 50.1 166 374 32.5 

2020 390 1670 117.7 390 1670 117.7 0 0 0 8 117 826 36.5 273 844 81.2 

2021****

******** 

329 1742 89.9 329 1742 89.9 0 0 0 2 189 1487 86.3 140 255 3.6 

Общо РДА - София 

2019 1669 7757 349.9 1669 7757 349.9 0 0 0 68 528 3011 126 1141 4746 223.9 

2020 1631 5496 294.3 1631 5496 294.3 0 0 0 24 561 3120 132.8 1070 2376 161.5 

2021 2034 5807 261.3 2034 5807 261.3 0 0 0 29 719 3813 185.4 1315 1994 75.9 

ЦДА 

2019 3351 10815 377.2 3351 10815 377.2 0 0 0 62 0 0 0 3351 10815 377.2 

2020 7406 44264 1211 7072 20647 584 334 23617 627 105 0 0 0 7406 44264 1211 

2021****

******* 

4083 107088 3138 2694 23832 1138 1389 83256 2000 92 0 0 0 4083 107088 3138 

ДВИА 

2019 16 1728 57.1 16 1728 57.1 0 0 0 10 16 1728 57.1 0 0 0 

2020 98 2134 79.2 98 2134 79.2 0 0 0 14 98 2134 79.2 0 0 0 



ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 
148 

2021 163 2117 62.8 163 2117 62.8 0 0 0 8 163 2117 62.8 0 0 0 

ОБЩО ДАА 

2019 11083 49122 2027.5 10990 49007 2022.1 93 115 5.31 372 6439 32243 1372.8 4644 16879 654.7 

2020 14865 81112 2911 14432 57396 2278.9 433 23716 632.2 316 6088 31738 1406.7 8777 49374 1504.4 

2021 13076 148987 5066.9 11687 65731 3066.9 1389 83256 2000 383 7257 38032 1754.5 5819 110955 3312.4 

Забележки: 

* Съгласно протокол 18/30.03.2021 г. на ПРГ по дигитализация от ОДА - Варна са изготвени (сканирани и обработени) 4045 образа 

от архивни документи, от 454 обекта, съхранявани в отделите от РДА-Варна, а техните метаданни са изготвени в ИСДА от 

съответните отдели, съхраняващи документите. Образите също са импортирани в ИСДА от съответните отдели; 

** Съгласно протокол 18/30.03.2021 г. на ПРГ, за ОДА-Добрич 108 обекта с 1011 образа и 53.5 ГБ са изготвени и обработени в ОДА-

Варна, а са импортирани в ИСДА в ОДА-Добрич. Метаданните също са изготвени в ИСДА в ОДА-Добрич; 

***Съгласно протокол 18/30.03.2021 г. на ПРГ, за ОДА-Шумен 73 обекта с 1003 образа и 52.5 ГБ са изготвени и обработени в ОДА-

Варна, а са импортирани в ИСДА в ОДА-Шумен. Метаданните също са изготвени в ИСДА в ОДА-Шумен; 

****Съгласно протокол 18/30.03.2021 г. на ПРГ, за ОДА-Търговище 197 обекта с 1032 образа и 53 ГБ са изготвени и обработени в 

ОДА-Варна, а са импортирани в ИСДА в ОДА-Търговище. Метаданните също са изготвени в ИСДА в ОДА-Търговище 

*****Съгласно протокол 18/30.03.2021 г. на ПРГ, още 1526 образа трябваше да бъдат изготвени в ДВИА и импортирани в ИСДА в 

ОДА-Русе, но това не е изпълнено; 

******За ОДА - Силистра изготвените и импортирани в ИСДА в ДРКМ образи са по темата "Органи на власт и управление". 

Метаданните са изготвени и импортирани в ИСДА от ОДА-Силистра] 

*******За ОДА-Видин изготвеният и импортиран в ИСДА в ДРКМ обект с 609 образа е по темата "Особено ценни и уникални 

документи"; 
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********За ОДА - Ловеч изготвените и импортирани в ИСДА в ДРКМ образи са по темата "Органи на власт и управление". 

Метаданните са изготвени и импортирани в ИСДА от ОДА-Ловеч; 

*********За ОДА - Пловдив изготвените в ДРКМ образи са по темата "Документи, временно предадени в НИНКН". Образите са 

импортирани в ИСДА в ОДА-Пловдив. Метаданните са изготвени и импортирани в ИСДА в ОДА-Пловдив; 

**********За ОДА - Кърджали изготвените и импортирани в ИСДА в ДРКМ образи са по темата "Яд Вашем". Метаданните са 

изготвени в ИСДА в ОДА-Кърджали; 

***********За ОДА - София и ЦДА всички образи са изготвени и импортирани в ИСДА в ДРКМ, а метаданните са 

изготвени/импортирани в ИСДА от двата архива. За ЦДА през 2021 г. има изготвени още 64 броя метаданни по задължителната 

планова тема "Промяната", но всички те са изготвени и изпратени през ИСДА след посочените в протоколите на ПРГ срокове, освен 

това някои от тях са несъответстващи на изискванията, или за тях няма предадени документи за сканиране, поради което не могат 

да бъдат отчетени като приключени, а ще бъдат отчетени след като бъдат изпратени в ИСДА на съответната стъпка за 

сканиране в съответствие с изискванията заедно с предаване на архивните документи за сканиране за съответния отчетен период; 

************За ОДА - Кюстендил изготвените и импортирани в ИСДА в ДРКМ образи са по темата "Яд Вашем". Метаданните са 

изготвени в ИСДА в ОДА-Кюстендил. 
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През 2014 г., започна дигитализацията в ДАА чрез функционалностите на 

ИСДА: 

 

 

 

Общо цялата база на Дигиталния архив на ДАА в ИСДА към 31.12.2021 г. 

включва 133 506 дигитални мастер обекта (дигитализирани архивни документи в 

тяхната цялост), съдържащи 586 486 дигитални мастер образа (страници от архивни 

документи) с обем приблизително 28 ТБ.  

При импортирането на обектите в ИСДА бяха извършени допълнителни 

обработки, корекции и уточнения, с които се постигнаха следните резултати: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

50516

90675

45379 46558 47289 49122

81112

148987

Дигитални мастер образи, импортирани в ИСДА през периода 

2014‒2021 г.

Година Брой дигитални образи
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 Значително намаляване на размера на файловете, изразяващо се в 

намалени финансови разходи за съхранението им. Общият размер на импортираните 

образи беше намален средно с около 46%. Намаляването на обема на файловете се 

постигна чрез намаляване на параметрите на всеки мастер образ до допустимите в ДАА 

минимуми с оглед на спецификата на архивните документи; 

 Добавяне на образи на пропуснати страници и премахване на дублирани 

страници; 

 Установяване на грешки при идентификационните данни и съотнасянето 

на документите/обектите и техните описания, а също и на грешки в описанията на 

съдържанието (например при датите на създаване на документите и съдържателни 

грешки в заглавията). Това са грешки, които пряко влияят на търсенето и използването 

на обектите. 

По този начин отново се доказват преимуществата на изготвянето, 

съхранението и разпространението на Дигиталния архив на ДАА чрез 

функционалностите на ИСДА. 

Броят новоизготвени през 2021 г. мастер образи е най-висок откакто въобще 

започна попълването на Дигиталният архив на ДАА чрез функционалностите на ИСДА 

през 2014 г. (също локален максимум за целия период), което се вижда от диаграмата: 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

26349
31213

35922

42564
46204 49007

57396

65731

Новоизготвени мастер образи чрез ИСДА през периода 

2014‒2021 г.

Година Новоизготвени образи
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Третият основен критерий за работата в ДАА по попълване на Дигиталния 

архив е качеството на дигиталните мастер обекти в него. 

Качеството на дигиталните обекти е един от основните фактори за 

ефективността и целесъобразността на дейностите по попълване на Дигиталния архив 

на ДАА в ИСДА, изразен в най-голяма степен като устойчивост на нарасналото 

използване на дигитални обекти през публичната част на системата. 

Поради дискретния характер на качеството на всеки обект, като количествен 

показател за качеството на изготвените дигитални мастер обекти в ДАА се използва 

относителният дял несъответстващи (върнати за корекция) мастер обекти, изразен като 

процент от всички изготвени мастер обекти за определен период.
104

 Качеството се 

оценява на ниво „дигитален обект―, а не „дигитален образ―, защото един обект може да 

има един или много дигитални образи, но обектът се приема като съответстващ ако 

всички негови образи, по всички показатели са съответстващи. В ДАА, съгласно 

утвърдената методика, стриктно се спазва основният принцип на контрола на 

качеството за Дигиталния архив на ДАА: „през контрол на качеството преминават 

100% от всички мастер обекти и образи (а не извадки) незабавно след постъпването им 

за контрол на качеството като задължителна стъпка от процесите в ИСДА преди 

регистрирането и разпространението им през публичната част на системата. В базата 

на Дигиталния архив се приемат само мастер обекти/образи със 100% съответствия на 

изискванията―. През последната година от всички въведени в ИСДА 13016 мастер 

обекта, за корекция като несъответстващи на изискванията бяха върнати 383 обекта 

или 3% от обектите. Броят несъответстващи (върнати за корекция) мастер обекти за 

2021 г. се вижда от автоматично генерираната от ИСДА справка: 

 

                                                
104

 Качеството на дигиталните обекти в отделните звена, изразено като брой несъответстващи (върнати 

за корекция) обекти е показано в Таблица № 11. Процентът несъответствия за всяко звено лесно може да 

се види поради наличието в таблицата на данни за общия брой импортирани в ИСДА обекти за същото 

звено през същия период. 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

153 

 

 

Тенденцията при качеството, откакто през 2008 г. започна попълването на 

Дигитален архив на ДАА, се вижда на следващата диаграма,
105

 която показва, че и по 

отношение на качеството, както по отношение на използването, през последните 

години се наблюдава тенденция за устойчиво стабилизиране на 2%–3%, което, както и 

при използването, се дължи на постоянството на факторите, определящи неговото 

ниво: 

 

 

 

Държавна агенция „Архиви‖ продължава практиката на демонстриране и 

оказване на консултации от страна на ДАА за процесите, методиката и принципите на 

дигитализация пред външни институции и организации. През 2021 г. дирекция 

                                                
105

 2012 г. и 2013 г. не са включени, защото за тези години като показател за качество е използван не 

делът на несъответстващите обекти, а делът на несъответстващите образи. 

2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6

33

12

7
4

8
4 6

3 3
2 3

Тенденция при качеството на дигиталните мастер обекти в 

ДАА за периода 2008‒2021 г.

Процент несъответстващи обекти Година
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„Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране― (ДРКМ) е направена 

демонстрация на методи и принципи за дигитализация и на функционалности на 

софтуера за дигитализация към ИСДА пред представители на БТА, водени от 

генералния директор на Агенцията. В същата дирекция се извършват и методически 

обучения и се дават инстукции за организирането на тази дейност. 

Основен момент е и ангажимента, който има ДАА да предоставя всяка година 

Доклад за анализиране на удовлетвореността на потребителите на архивна информация 

въз основа на попълнени анонимни анкетни карти, постъпили мнения, коментари, 

препоръки, сигнали и жалби с предложения за подобряване на административното 

обслужване, за преходната година. Този доклад е въз основа на заповед № 

129/22.07.2015 г. и препоръките от доклада от проверката през 2015 г. на Главния 

инспекторат на Министерски съвет, както и на основание чл. 66а, ар. 4 и 5, от 

Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в ДАА. 

С постановление № 14 от 29 ян. 2020 г. на Министерски съвет и обнародвано в 

Държавен вестник, брой 9 от 31 ян. 2020 г. са приети изменение и допълнение на 

Наредбата за административно обслужване. Съществена част от промените обхващат 

именно частта за получаване на обратна връзка с потребителите за измерване на 

удовлетвореността от предоставяните услуги. Обратната връзка се осъществява чрез 

използване и прилагане на следните задължителни методи: 

1. Извършване на анкетни проучвания; 

2. Провеждане на консултации със служителите; 

3. Извършване на наблюдения от метода „таен клиент‖; 

4. Анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали; 

5. Анализ на медийните публикации. 

 

Изготвеният годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите 

за предходната календарна година ще се публикува на интернет страницата на до 1 

април
106

. 

Обобщавайки и анализирайки препоръките на потребителите на архивна 

информация е необходимо да се отбележи, че все повече потребители искат да се 

ускори дигитализацията на архивни документи и да се ускори времето за предоставяне 

на архивни информация. В съвременните бързи темпове за навлизане на новите 

информационно-комуникативни технологии (ИКТ), сроковете за предоставяне на 
                                                
106

 ПМС № 14 от 29 ян. 2020 г. 
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достоверна архивна информация би се съкратило с пъти и би следвало да е бързо, 

качествено и по-малко разходи. 

Въвеждането на системата на блокчейн технологията е именно такъв вариант. 

В настоящото изследване са анализирани положителните и негативни страни 

на технологията и методологията й за приложение в системата на архивите, в 

структурата на държавната агенция провеждаща политиката на държавата в тази част. 

 

ГЛАВА ПЕТА. АРХИВИТЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА 

Архивите, както аналогови, така и цифрови, имат основна функция за опазване 

на документалното богатство в оригинал. Поради тази причина и непроменянето 

записите, използвани в блокчейн структура от данни, са логичния избор при 

проектирането на такива системи. В същото време архивите поддържат записи, които 

може да се наложи да се променят в дългосрочен план. Изискване за архивното 

съхранение е да може да се актуализира метаданните на записите, за да се гарантира не 

само автентичността след действията по цифрово съхранение, но и да се гарантира, че 

връзките с други записи, които могат да бъдат създадени, след като оригинален запис е 

влязъл в архива (и е регистриран в блокчейн), може да се поддържа. Необходимостта 

от поддържане на архивна връзка, която представлява мрежа от връзки между 

съвкупността на записи, т.е. връзката, свързваща предишни и последващи записи, 

принадлежащи към една и съща дейност, е отличен пример за това изискване. В 

контекста на настоящия раздел от изследването ще е реализацията на архивната връзка 

в контекста на архивна система, базирана на блокчейн, като предлага поддържаща 

система от база данни, която позволява метаданните да се променят според 

изискванията, но също така значително опростява търсенето в сравнение с търсенето на 

информация във верига, като същевременно запазва характеристиката на неизменност 

на блокчейн. 

Основен въпрос в съвременното общество на бързоразвиващи и 

променящи се информационни технологии е до каква степен може да се вярва на 

цифровата информация. Архивните институции имат възможност да участват в 

създаването на т.нар. нова архитектура на сигурност, доверие и надеждност. 

Предизвикателството е в това да се да докаже, че могат да съхраняват цифрови 

записи толкова надеждно и толкова дълго, колкото и хартиените. 

Необходимо е архивите институции постоянно да следят текущото 
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развитие и да реагират при необходимост. Трябва да се извършва конвертиране на 

записи от остарял файлов формат в текущия, миграция от по-старо поколение 

носители за съхранение към новото, емулация на по-стари софтуерни решения в 

съвременна софтуерна среда или виртуализация на стари системи в новата 

хардуерна и софтуерна среда, като през цялото време се грижим записите да 

останат надеждни, т.е. точни, надеждни и автентични. Запазването на целостта на 

записите или способността да се докаже, че записът не се е променил през периода 

на съхранение, и запазването на самоличността, или способността да се докаже, че 

записът е това, което претендира да бъде, представляват две прерогативи за 

потвърждение на автентичността на цифровите записи
107

. 

В разработката ще се обърне внимание на цифрово подписаните и/или 

запечатани записи. Цифровото запазване на тези записи е предизвикателство, тъй като 

цифровите подписи и печати разчитат на сертификати, които обикновено се издават за 

период от две до пет години. Друг проблем е, че и по това време сертификатите могат 

да бъдат анулирани. Подобна ситуация е от една страна благоприятна по отношение на 

цифровата сигурност, но от друга страна е силно неблагоприятна по отношение на 

дългосрочното (напр. 100 години) цифрово съхранение. Един подход към това 

предизвикателство е редовно (повторно) подписване за време или добавяне на архивни 

времеви печати преди изтичането на сертификатите. Този метод изисква проследяване 

на датата на изтичане на сертификата на много милиони отделни записи в цифров 

архив и извикване на действие за запазване само преди това. Подходящ модел е 

разработения от Stancic и Bralic, блокчейн модел за запазване на валидността на 

информацията - TrustChain
108

 - базиран на блокчейн система за запазване на 

валидността на информацията
109

. 

Идеята за архивната връзка
110

 е в основата на архивната наука. Тя 

представлява „мрежата от връзки, които всеки запис има със записите, 

принадлежащи към една и съща маса. Архивната връзка възниква първо, когато 

един запис се оставя настрана и по този начин се свързва с друг в хода на 

                                                
107

 Stancic, H.; Bralic, V. Digital Archives Relying on Blockchain: Overcoming the Limitations of Data 

Immutability. Computers 2021, 10, 91. https://doi.org/10.3390/computers10080091 
108

 https://trustchain.com/ 
109

 Stancic, H.; Bralic, V. Digital Archives Relying on Blockchain: Overcoming the Limitations of Data 

Immutability. Computers 2021, 10, 91. https://doi.org/10.3390/computers10080091 
110

 Концепция в теорията на архивите, касаеща връзката която всеки архивен запис има с други записи, 

които се намират в една и съща група. Тази връзка е много важна за превръщане на документа в запис и 

ще взаимодейства с други записи. Идеята е наложена от Лучана Дюрати и Хедър Макнийл, като част от 

целостта на електронните записи. 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

157 

действие‖. Разглеждането на архивната връзка в контекста на блокчейн, като по-

нататъшно развитие на модела на данни, е решение, базирано на въвеждането на 

поддържащи сигурни връзки към системи, които не разчитат на блокчейн. Такава 

поддържаща система може не само да позволи на метаданните да се променят 

според изискванията, но и значително да опрости търсенето в сравнение с 

търсенето на информация във веригата. 

 

 

5.1.NARA – National archives and records administration
111

 

 

Националната администрация за архиви и записи (NARA) предприема 

изследователски проект през 2018 година, за да разбере как функционира блокчейн 

технологията, как се използва във федералното правителство и да потърси съвременни 

решения за управлението на записи. 

Констатациите на NARA са към юли 2018 г.
112

 

Блокчейн или технологията на разпределената книга е база данни, която се 

споделя, дублира и синхронизира, чрез консенсусен механизъм. Различава се от 

централизираните хранилища по това, че децентрализира източника на доверие. Едно 

лице депозира средства в дигитален портфейл и стойността се улавя в блокчейна. Ако 

този човек закупи цифрова песен, транзакцията се улавя в блокчейна заедно с 

промяната в нивото на средства в цифровата сметка. Банката не се изисква като 

доверено трето лице. Довереният запис се записва в блокчейна, споделен от всички 

страни в мрежата. 
                                                
111

 Национална администрация за архиви и записи. Това е независима агенция на правителството на 

САЩ, ангажирана със съхраняването и документирането на правителствени и исторически данни. Чрез 
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Дублирането и съхранението на транзакционни данни от всяка страна или 

възел в блокчейн мрежа е известно като разпределен регистър. Всякакви неточности в 

базата данни са автоматично отстранени с предварително дефинирани правила за 

регистър. 

Основните характеристики на разпределената книга са: 

Работа с peer-to-peer мрежи; 

Децентрализирано водене на записи на транзакции; 

Консенсусни или основани на доверие транзакции; 

 

5.1.1.Устойчивост на подправяне. 

Често, за да се спести място, множество хеш стойности могат да бъдат събрани 

и хеширани отново, създавайки единична хеш стойност или корен Merkle, който 

представлява множество хешове. Тази технология се нарича дърво Merkle. 

NARA започна създава електронни записи през 2008 г. когато Архивът на 

електронните записи (ERA
113

) използва алгоритъма SHA-256
114

, за да докаже 

фиксираността на файла , когато електронните записи се поглъщат в ERA. Файловете 

се хешират автоматично и този хеш може да се използва за проверка на автентичността 

на файл. Хешът се съхранява в регистрационни файлове и обработващият архивист има 

достъп до тази информация, обикновено чрез отчети. В бъдеще може да е възможно 

тази информация да се съхранява в блокчейн. 

 

5.1.2. Блокчейн интелигентни договори 

Интелигентният договор е споразумение, което се съхранява в блокчейна и при 

необходимост може да се изпълнява автономно от задействащо събитие. 

Казано по друг начин, интелигентният договор е поредица от действия 

програмирани и записани в блокчейна. След като изискванията на интелигентния 

договор са изпълнени, договорът ще бъде автоматично изпълнен и полученото 

действие ще бъде съхранено и споделено в блокчейна.  

За разработването на блокчейн платформи, системните разработчици имат 

възможност и програмират интелигентни договори, които да направят транзакционните 

                                                
113

 Програма на Националната администрация за архиви и записи на САЩ за запазване на електронните 

записи, като част от процеса по управление на архивите на САЩ. 
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данни или записи криптографски недостъпни. 

Това означава, че записите не се изтриват от блокчейн, а се редактират 

криптографски, за да блокират данните от общ изглед. 

 

5.1.3. Блокчейн във федералното правителство 

В рамките на федералното правителство GSA
115

 организира форум, за да 

проучи възможностите на блокчейн в дългосрочен план. Стартира уебсайт
116

, който се 

състои от конкретни случаи на употреба и програмни инициативи, които се използват 

във федералното правителство и държавните агенции. Начинанието насърчава 

откритостта и прозрачността, като предоставя платформа за федералните агенции за 

споделяне на информация и концепции преди и по време на действителното 

разработване на програмата, за да се избегне дублиране на усилия и ненужни разходи. 

GSA споделя детайли за текущите инициативи на агенцията на специално 

създадена уеб страница
117

. Агенцията съветва службите и администрации да определят 

конкретните си нужди и да оценят дали новата технология е най-доброто решение за 

техния проблем. Както при всяка обществена поръчка, агенциите трябва задълбочено 

да идентифицират своите програмни и системни изисквания, преди да оценят блокчейн 

приложенията. Уеб страницата изброява някои агенции за използване на блокчейн, 

изпратени за проучване, като данни за персонала, управление на ИТ възможности и 

управление на веригата за доставки. 

 

5.1.4. Федерален запис е: 

„Цялата записана информация, независимо от формата или характеристиките, 

направена или получена от федерална агенция съгласно федералния закон или във 

връзка със сделката на публичен бизнес и запазена или подходяща за запазване от тази 

агенция или нейния законен наследник като доказателство за организацията, функции, 

политики, решения, процедури, операции или други дейности на правителството на 

Съединените щати или поради информационната стойност на данните в тях. (44 

Кодекса на САЩ § 3301). 

Терминът „записана информация‖ съдържа всички традиционни форми на 

записи, независимо от физическите й характеристики, включително информация, 
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създадена, подправяна, съобщена или съхранявана в цифрова или електронна форма. 

Хешът, заглавието на блока, както и данните за транзакциите могат да бъдат 

федерални записи, особено ако са направени във връзка с транзакция на държавна 

публична дейност и са подходящи за съхранение. Записите в блоковете могат да се 

състоят от различни типове записи, които са натрупани от множество транзакции. 

Blockchain системата задвижва децентрализирани ръководства на записи на 

транзакционни данни, което означава, че записите ще се съхраняват в блокчейн 

мрежата или платформата и ще се споделят между всички абонати възли. 

 

5.1.5. Възможности за сигурност и достоверност 

Един от основните въпроси за управлението на записи е гарантирането на 

автентичността и целостта на записите. Именно технологията Blockchain представя на 

администраторите на записи нова гаранция за цялост и надеждност на електронните 

системите. 

 

5.1.6. Три примера за използване на блокчейн могат да включват
118

: 

• Цифровите подписи, често срещана форма на транзакционни данни, 

могат да се съхраняват в блокчейн. В момента, когато подписваме цифрово електронен 

текстов документ, като PDF, подписът се съхранява в самия документ. Подписите 

трябва да се поставят последователно и ако сертификатът изтече, валидността на 

документа може да бъде поставена под въпрос. Съхраняването на подписи, заедно с 

хеш на документа, премахва изискването за последователно подписване и сертификати. 

Това може да бъде особено полезно за дългосрочни записи, като например поземлени 

актове и завещания. 

• Блокчейн може да се използва за определяне на автентичността на 

физически обект или реална собственост. В областта на изкуството купувачът би искал 

да се увери, че закупената картина е автентична. Тъй като сертификатът за 

автентичност се запазва в блокчейна, би било трудно да се фалшифицира и обратно, 

сертификатът за фалшива картина няма да се валидира срещу автентичния. 

• По подобен начин може да се използва блокчейн за осигуряване на 

автентичност на записа. Когато една организация предоставя запис на потребителите, 

тя обикновено може да предостави произход и удостоверение, че е вярно и точно 
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копие. Ако има някакъв въпрос след това, той трябва и има възможност да бъде 

сравнен с оригинала. Ако сертификатът за автентичност се запази в блокчейн, записът 

може да бъде повторно хеширан, за да се определи дали са направени промени или 

промени. Снимките могат да бъдат променени, изрязани или модифицирани по друг 

начин от изследовател и ако хешът не успее при сравнение, тогава те биха могли да 

докажат, че изображението е променено. 

За използването на блокчейн технологията за създаване на записи в NARA е 

необходимо да се променят инструкциите и правилата за разпореждане за прехвърляне 

на постоянните записи в блокчейн или изтриване на временните записи. 

Прехвърляне на записи в технологията на блокчейн в Националния архив е 

на ниво дискусия в този момент. Все още няма блокчейн записи, които са 

планирани като постоянни записи. Някои от въпросите за разглеждане са: 

•  Има ли специални изисквания, необходими за архивно съхраняване на 

блокчейн записи, като умения за администриране на мрежата? 

•  Ще има ли достъп NARA до различните видове записи, многото 

транзакции и форматите, съдържащи се в блоковете? 

•  Как NARA ще управлява, запазва или предоставя достъп до блокове, 

съдържащи криптографски недостъпни части? 

•  Ако множество агенции са в блокчейн мрежата, всяка със собствен 

възел, ще трябва ли една създаваща агенция или собственик да отговаря за 

прехвърлянето на записите или транзакционните данни? Взема се под внимание, че 

блокчейнът е буквално идентичен за всяка организация. 

•  В случай на реформа и самата NARA стане възел? При този сценарий 

физическото „прехвърляне‖ на записите в блокчейн става без значение и ще е законно 

ли прехвърляне на записите на блокчейн, когато NARA е включена в блоковата 

система? 

 

5.1.7.Предизвикателството за децентрализация 

С настоящите модели за управление на записи се разчита на централизирана 

колекция от електронни записи, заснети и поддържани в структурите и системите на 

една организация. Повечето агенции използват системи за управление на 

съдържанието, за да локализират, маркират и управляват колекции от снимки. 

Блокчейн прехвърля отговорността и доверието за поддържане на електронни записи 
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от структурите и системите на организацията към разпределена мрежа. Това е промяна 

в ролята на централизираните системи и инструментите за управление на записи; 

преминаване към самата блокчейн система, с която се валидира и удостоверява 

истинността, които системите за управление на записи изпълняват. 

Промяната от централизиран модел към мрежово базиран е все по-често 

срещана в различни технологични сектори. Независимо дали става дума за технология 

(интернет) или начинът, по който общуваме (например Facebook, Instagram или 

Twitter), мрежите се превръщат в основен принцип на организиране. 

Тази промяна ще повлияе на това как записите са организирани, подредени и 

поддържани във времето, което от своя страна ще повлияе на начина, по който 

администраторите на записи събират записи, прилагат интелектуален контрол и 

контрол на достъпа и изпълняват правила за разпореждане. 

 

5.1.8.Архивистика и блокчейн технологиите 

Работещите в архивните институции и по-конкретно с електронни записи, е 

необходимо да имат компютърни или ИТ умения. Голяма част библиотечни и 

информационни факултети включват управление на бази данни, кодиране и дигитално 

куриране, д-р Виктория Лемьо
119

, предлага трансдисциплинарен подход към бъдещото 

водене на записи, включващ компютърни учени и софтуерни инженери, както и 

архивисти. Тя учи студентите си как да създават блокчейн с помощта на Hyperledger. 

Д-р Лемьо сравнява използването на блокчейн със средновековните системи за водене 

на записи, където обектите са били използвани за документиране на транзакции. 

 

5.1.9. Блокчейн и архивна достоверност 

Манипулирането на видео, аудио и снимки представлява сериозно 

предизвикателство за Националния архив и неговата мисия да събира, поддържа и 

предоставя достъп до автентичните записи на федералното правителство. 

За да реши предизвикателството на архивната достоверност, NARA започна 

използване на хеш. Когато NARA пусна „Колекция от записи за убийството на 

президента Джон Ф. Кенеди‖
120

 всеки потребител на архивна информация, които иска 

да изтегли данните. С тегленето на тази информация се сваля и хеш в метаданните, 
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като по този начин се потвърждава достовереността и доказва, че цифровият материал 

не е променен.  

 

 

 

Блокчейн технологията може да бъде част от бъдещите решения за архивна 

достоверност. 

 

5.1.10.Блокчейн и критерии за успех 

Като водеща институция NARA предоставя на агенциите насоки за управление 

на записи и инструкции за управление на електронни записи с два документа
121

: 

Критериите за успешно управление на записите по имейл, Критерии за успешно 

управление на постоянни електронни записи. 

NARA разработва и издава и изискванията за универсално управление на 

електронни записи. Те съдържащи изисквания, произтичащи от съществуващите 

закони, регламенти, стандарти и други продукти с насоки за описване на цялостното 

управление на електронните записи. 

Тъй като агенциите, които въвеждат в експлоатация блокчейн технологии, те 

ще трябва да се справят с принципите в тези насоки
122

: 
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1.  Разработване на политики за справяне с последиците от блокчейн върху 

управлението на записи; 

2.  Внедряване на системи, които могат да изпълняват тези политики; 

3.  Осигуряване на достъп до записите в блокчейн/транзакционните данни 

във времето; 

4.  Извършване на разпореждане с блокчейн записи/данни за транзакции 

чрез тяхното изтриване или прехвърляне в Националния архив. 

 

5.1.11. Заключение 

Блокчейн технологията е в състояние да промени основните правителствени 

функции, като сертифициране на информация, финансови транзакции и идентификация 

на гражданите. Промените в тези области имат потенциал да повлияят фундаментално 

върху ролята на правителството като сигурно хранилище на информация или 

притежател на записи. NARA, агенциите и федералните администратори на записи 

трябва да наблюдават как технологията на блокчейн узрява и се прилага с течение на 

времето, за да гарантират, че проблемите с управлението на записи са идентифицирани 

и решени. 

 

 

 

5.2. Националния архив на Южна Корея
123

 

През 2019 г. Националният архив на Южна Корея (NAK) разработва 

платформа за записване на блокчейн за провеждане на научноизследователска 

дейност и методи за съхраняване на записи. Този документ представя два вида 

изследвания и разработки. Първият е 

използването на одит на блокчейн 

транзакции технология за гарантиране 

на автентичността на аудиовизуалните 

архиви, т.е. прилагането на блокчейн 

към нова система. Вторият използва 

блокчейн технология, за да провери 
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дали наборите от данни на множество информационни системи, изградени от 

правителствени агенции, се управляват без фалшифициране, манипулиране или 

подправяне, т.е. прилагането на блокчейн към съществуваща информационна 

система. 

Процесът на работна среда на администрациите и институциите в световен 

мащаб бързо преминава от хартиени документи към цифрови. Традиционната 

методология за архивиране на документи обаче не съответства на тези цифрови 

промени. Въпреки важността на приемане на цифровите промени чрез включване 

на иновативни технологии като блокчейн в практиките за съхраняване на записи, 

за повечето архиви не е лесно да инвестират средства в експерименти върху 

бъдещи технологии. 

Благодарение на политиката на корейското правителство за инвестиране в 

дигитална трансформация, блокчейнът на NAK има разработена платформата за 

съхраняване на документи на NAK за научноизследователска и развойна дейност 

(R&D)
124

. 

В настоящото проучване ще обърна внимание върху резултатите от 

научноизследователския проект на Националния архив на Южна Корея, който е 

проведен от 2019 до 2021 г.
125

 

През 2019 г. NAK разработва система за записване на блокчейн, 

използвайки hyperledger платформа. Още на следващата година са проведени 

научноизследователска и развойна дейност, за да се приложат архивни практики за 

регистриране и съхранение на документи с помощта на платформата. През 2021 г. 

изследванията продължават, за да се провери целостта на въведените данни, от 

множеството системи на държавната администрация в Южна Корея. 

За да разберем обосновката за въвеждането на блокчейн технологията, първо 

трябва да разберем дигиталната среда на корейското правителство
126

. През 2001 г. 

корейското правителство приема Закон за електронното правителство и започна да 

преобразува по електронен път държавните дейности, които се извършваха с помощта 

на хартиени документи. Различните видове хартиени документи като държавни 

данъци, документация по наказателно правосъдие, социално осигуряване и финансови 
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документи са преобразувани по електронен път и създадени редица информационни 

системи за използване и управлението им
127

. От началото на 2000-те години 

корейското правителство предостави значителен бюджет за създаване на различни 

бизнес системи за преобразуване на големи количества хартиени записи в цифрови 

версии. 

Благодарение на тези инвестиции сега има над 16 000 информационни 

системи, използвани от държавните администрации и институции, занимаващи се с 

цифрово преобразуване на хартиени записи. Видовете и броят на електронни записи, 

чрез тези системи, значително нарастват. Пред архивистите на NAK, които отговарят 

за опазването на публичните архиви, се увеличават трудностите при гарантиране на 

автентичността на тези нови видове записи с традиционните методи за управлението 

на документи. Това е основна причина служителите на NAK да търсят решение и да се 

интересуват от иновативни технологии, включително блокчейн технология. 

Отговорност и задължение на архивните институции е да поддържат 

автентичността и да доставят непроменени документи на бъдещите поколения, 

независимо от вида на публичните записи. Устойчивостта е основно изискване за 

всички електронно създадени записи за поддържане на истинността от създаването 

до края на жизнения цикъл. По-конкретно, bitstream
128

 на записите не трябва да се 

променя, освен в случаите, когато се прецени, че вече не е възможно да се 

поддържа текущото състояние на записите и те трябва да бъдат законно 

преобразувани в друг формат. 

Изключителни редки са случаи, които включват промени във формата за 

съхранение поради промяна в политиката на водене на записи, промяна в метода 

на предоставяне на информация, промяна в самата информация, ако има промяна в 

метода за проверка на автентичността и други фактори. 

NAK приема дългосрочна стратегия за съхранение, която съчетава 

миграция и капсулиране, за да гарантира автентичността на цифровите документи. 

Стратегията за съхранение има за цел да преобразува обектите на цифрови записи 

в PDF
129

 и да ги капсулира чрез добавяне на електронни подписи, както и 

записване на метаданни. NAK обозначава тези капсулирани обекти като NAK 

                                                
127

 Jung, C.-S. The Theory of Electronic Government, 1st ed.; Seoul Economic Management Publishing 

Company: Seoul, Korea, 2007; pp. 99–128. 
128

 Двоична последователност, битов поток. Последователност от байтове. 
129

 Portable Document Format – преносим формат на документи 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

167 

капсулирани обекти (NEOs)
130

. Преобразуването на повечето типове електронни 

документи в NEO не е трудноемко, но от друга страна преобразуването на големи 

обекти, като аудиовизуални записи и редица обекти като набори от данни в 

информационните системи, никак не е лесно. По този начин NAK не успя да 

приложи стратегии за автентичност, като NEO, към аудиовизуални записи или 

набори от данни. 

През 2020 г. NAK реши да използва технологията за audit trail technology
131

 

на блокчейн, за да реши проблема с автентичността на аудиовизуалните записи. 

На следващата година служителите от националния архив правят проверка на 

мерките за гарантиране на целостта на документите, като използва технологията за 

одит на блокчейн за наблюдение на транзакции в наборите от данни, създадени в 

тези системи. Въз основа на това решение NAK насърчава R&D проекти, които са 

разработили блокчейн система за аудиовизуални записи и набор от данни за 

автентичност. 

Организацията на Националния архив на Южна Корея да използва 

блокчейн технологиите се състои в два фази на научноизследователска и развойна 

дейност. В първия случай използването на технология за проверка на блокчейн 

транзакции, за да се гарантира автентичността, достовереността и надеждността на 

аудиовизуалните архиви. Вторият случай е използването блокчейн технология, за 

да провери дали наборите от данни на множество информационни системи, 

изградени от държавните институции, се управляват без фалшифициране или 

манипулиране. 

В допълнение към съществуващите електронни документи, първият 

предлага метод за поддържане на автентичността, подходящ за нов тип запис, 

наречен аудиовизуален запис, а вторият – за набори от данни. Освен факта, че 

всеки случай на научноизследователска и развойна дейност се занимава с различен 

тип запис, трябва да се отбележи и местоположението и средата, в която всеки 

запис физически съществува. Аудиовизуалните записи се прехвърлят и управляват 

от централната система за управление на архивите (CAMS) и управлението на 

мултимедийни активи (МАМ), които се управляват от NAK. За разлика от тях, 
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наборите от данни се управляват по два основни начина според оценката на 

записите. Първият е метод за прехвърляне на записи към NAK, като 

аудиовизуални записи, а вторият е метод за самостоятелно управление на записите 

от институцията, която ги създава. Когато наборите от данни се прехвърлят към 

NAK, новопроектирана и изградена система може да ги управлява, без да взема 

предвид системата преди прехвърлянето. Следователно, това проучване се 

фокусира върху самостоятелно управлявани набори от данни. При метода на 

прехвърляне в NAK, може да бъде проектирана и изградена свободно нова 

система. Въпреки това, при метода на самоуправление от изходната институция 

без прехвърляне в NAK, има ограничение, че не трябва да засяга информационната 

система, включително текущите набори от данни, и трябва да е приложимо към 

различни информационни системи
132

. 

 

5.2.1. Метод за удостоверяване на аудиовизуални записи 

За дългосрочно съхраняване на електронните записи NAK е разработил и 

внедрил технологичните спецификации. Администрацията на архива управлява тези 

записи, като ги преобразува в NEO, които вече са с формат за дългосрочно съхранение. 

NEO позволяват дългосрочно им съхраняване и проверка на автентичността на 

записите чрез прилагане на изискванията, свързани със записите, метаданните и 

цифровите подписи на файлове в една връзка. В 2021 г. целевият брой записи за 

преобразуване във формат за дългосрочно съхранение е над 40 милиона архивни 

единици годишно по отношение на стандартните електронни документи. 

Високата цел от своя страна създава проблеми като високата честота на 

грешки при преобразуване, включително пропускането на основните елементи от 

метаданните на NEO и други, както и изискването за периодично преобразуване. От 

друга страна се отнема много време и изисква допълнителни изчислителни ресурси за 

преобразуване на големи обекти, като типове аудиовизуални записи, в зададения 

формат за дългосрочно съхранение. NAK решава да свърже своя архив с блокчейн 

платформа и МАМ система, за да провери автентичността на записите, без да ги 

преобразува в NEO чрез проследяване на целостта на аудиовизуалните записи. 

 

5.2.2. Приложена концепция 
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Стандартът ISO 15489
133

 установява основните концепции и принципи за 

управление на записи. Съгласно ISO 15489 записите трябва да поддържат 

характеристиките на автентичност, цялост, надеждност и използваемост през целия 

процес на управление. За да се докаже, че тези четири характеристики са запазени 

в процесите на управление на записи, метаданните, които са използвани в записи, 

се управляват заедно със самите записи
134

. Д-р В. Мемльо
135

 разграничава три 

отделни етапа в процеса на развитие на концепцията за записване на архиви в 

блокчейн. На първия етап се осигурява целостта на автентичните записи чрез 

отделно установяване на блокчейн платформа като криптографска огледална 

система спрямо записите, запазени в рамките на съществуващата 

информационната система, която в момента се използва. Във втория етап задачите 

се изпълняват заедно с управлението на записи в рамките на една система чрез 

разработване и внедряване на самата нова работна система като блокчейн 

платформа. В последния етап чрез токени
136

 се гарантира целостта на 

неелектронните записи чрез прикачване към записите и проследяване на 

специфичните токени, които могат да бъдат разпознати от блокчейн 

платформата
137

. 

 

5.2.3. Проект ARCHANGEL 

Проектът ARCHANGEL
138

 разработен в Обединеното кралство, за да се 

гарантира целостта на цифровите записи с участието на три институции по 

инициативите на Националния архив (TNA) във Великобритания. Той стартира 

през юли 2017 г. и целта му е да гарантира целостта, автентичността и 

надеждността на записите, създадени по електронен път чрез използване на 

технологията за разпределен регистър и технологията за изкуствен интелект. 
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Според разработващите проекта доверието, от широката общественост на 

Архивите и институциите за памет (AMI), е сериозно ерозирало поради лекотата, с 

която се извършват фалшификации, манипулации както и неразрешени модификации 

на електронните записи с напредъкът на технологиите и генериране на множество 

видове съставно съдържание. За възстановяване на общественото доверие в AMI и 

гарантиране на целостта на записите, е взет предвид метод, използващ съществуващите 

бази данни, както и метод за използване на дърво Merkle или дълготрайно съхранение, 

предоставено от частни организации, но се установи, че са трудни за прилагане. 

Технологията блокчейн представя напълно различен образец от отвореност и 

възможност за разширяване. Чрез него се дава позволение за записване на записи в 

разпределителна книга, но само до упълномощени институции, но трябва да се вземе 

предвид, че разрешението на записаното съдържание се предоставя на всеки възел, 

който участва в блокчейна. От гледна точна на мащабността се използват различни 

инструменти, който са с отворен код и позволява целостта на записите да е 

гарантирана, чрез консенсусен механизъм, а не само от централната институция. 

 

Схема на хранилище на метаданни на неразкрити записи в разпределителна книга
139

. 

 

В показаната схема се запазва хеш стойността в блокчейна, което се използва 

за проверка на целостта на записите. В проекта ARCHANGEL се комбинира 

технологията на блокчейна с изкуствен интелект, и по този начин се гарантира 
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истинността на аудиовизуалните записите. Особеност на тези записи е непрекъснатото 

им преобразуване на формати и конвертиран запис, което вече има различен хеш. За 

решение на проблема се разработва хеш с временно съдържание (ТСН), чрез 

приложение на изкуствен интелект. 

Проектът разработи прототип, който се прилага за управление на публични 

записи, чрез комбиниране на изкуствен интелект с блокчейн и използване на търсене от 

потребители за подобряване на качеството му. 

В настоящият момент NAK създава и управлява аудиовизуални записи в три 

отделни формата – оригинал, копие за използване и съхранение и системата MAM. 

 

5.2.4. Разработване на блокчейн система за автентичност на аудиовизуалните 

записи. 

За проверка на автентичността на записите се използва варианта hyperledger на 

блокчейн системата и кода на прототипа
140

. Този код се предоставя само ако заявката е 

одобрена и е необходимо разрешение, когато се разкрива вътрешна информация. 

 

5.2.5. Одит на трансакциите 

Разработено е приложение, което проследява транзакциите и одитира 

аудиоазписите в МАМ и ги съхранява в блокчейн системата. 

 

 

Интерфейс на разпределените приложения, които проследяват транзакциите на аудиовизуалните 
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записи. 

Чрез него може да се търси и намира съдържанието на блокчейн заснемане на 

информация от оригиналния аудиовизуален файл, регистриран в МАМ и 

съхраняването му блоковата платформа. МАМ е идентификаторът за аудиовизуални 

файлове. Датата и часът на модификацията, в който информацията за транзакцията на 

записа се съхранява в блок, се дава идентификаторът на транзакцията. 

Оригиналните аудиовизуални записи могат да бъдат преобразувани в други 

файлови формати с цел използването и/или съхранението им. При заявка за 

транзакция, блокчейнът улавя тази транзакция и я съхранява в блока. 

 

5.2.6. Проверка на автентичността 

Архивите трябва да могат да предоставят част от цял запис и в различни 

формати, в зависимост от нуждите на потребителите, както и от политиката за 

обслужване. Аудиовизуалните записи също могат да се променят в различни 

формати според нуждите на потребителите на архивна информация и блокчейн 

трябва да може да провери и проследи всички транзакции за промяна и да 

предоставя автентични услуги за проверка. 

 

 

Интерфейса на разработена услуга за автентична проверка
141
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Потребителите на архивна информация, които използват записи, могат да 

проверят онлайн дали записите на аудиовизуалните файлове, които са получили от 

NAK са автентични, като качат своите аудиовизуални записи на уеб страницата за 

проверка на автентичността. Ако каченият файл не е автентично, а копие поради 

фалшификация или манипулация, изписва съобщение на екрана. 

Целостта на записите може да бъде гарантирана чрез съхраняване на 

метаданните на аудиовизуалните записи в блока, които не могат да бъдат подправени 

или модифицирани. Двете системи, които преди са били управлявани по дискретен 

начин, могат да бъдат свързани частично чрез синхронизиране на блокчейна, CAMS и 

МАМ, следователно управлението на аудиовизуалните записи може да бъде улеснено. 

Автентичността на записа може да бъде потвърдена чрез проверка на хеш стойностите 

на метаданните на записа, съхранявани в блокчейна. Възможно е да се проследи 

процеса на изпълнение на задачата, както и историята на записите, защото историята 

на актуализиране на метаданните на записа, съхранявани в блоковете, е неизменна, 

като се имат предвид характеристиките на блокчейна. Чрез предварителното 

разработване на интерфейсите за онези части, които също трябва да бъдат включени в 

бъдеще с подобряването на системата МАМ, става лесно да се разработят и свържат 

съответните функции след подобрение на системата. 

Много архивни записи, предоставени от NAK, се използват в съдебните 

процеси. Само автентични записи могат да се предоставят в съда, защото се примат за 

законни доказателства. 

Съдилищата все още изискват доказателствените документи да се изпращат по 

пощата, като NAK ги изпращат заверени и с воден знак. Трудоемък и времеви процес, 

който от 2024 г. ще се извършва, само чрез проверка на блокчейн технологии и ще 

подобри административните практики. 

 

5.2.7.Удостоверяване на информационен набор от данни 

Наборът от данни се дефинира като колекция от свързана информация, по-

специално форматирана за анализ от компютър
142

. 

Южна Корея въвежда административни информационни системи, използвани в 

цялата държавна администрация, за постигане на бързо и ефективно електронно 
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правителство, с най-добрите информационни технологии в света. Като по-голяма част 

административна работа постепенно се извършва чрез информационните системи, и 

данните се управляват и съхраняват в база данни. 

Наборът от данни е важен не само от гледна точка на стойността му като 

доказателство и исторически документи, но и за неговата стойност при анализ и 

употреба. 

Той е източник на данни от публични електронни документи и сертификати 

издадени от административни органи, чрез информационните системи. Заради 

засилващата се информатизацията и дигитализацията те ще се ускорят допълнително, а 

броят на системите и наборите от административна информация ще се увеличат 

значително. От тук идва необходимостта е да се проучат методи за управление на 

записи за тях. Към 2019 г. в Южна Корея има общо 16 228
143

 административни 

информационни системи, управлявани от 1095 публични институции, където са 

инсталирани общо 19 533 DBMS
144

. 

NAK има задължението да създаде политика за стандартизиране на 

управлението на записите, така че всички да могат да бъдат управлявани и 

ефективно и ефикасно използвани. Това е една от причините от 2005 г. NAK се 

стреми да провежда проекти за научноизследователска и развойна дейност и да 

създава нормативни насоки и разпоредби за създаване на система за управление на 

записи за масиви от информация на административните структури. От 2020 г. NAK 

систематично разработва методология за управление на записи за набор от 

административна информация. 

Сред наборите от административна информация приоритетно се работи с 

набора от данни, съхраняван в базата данни на административните информационни 

системи. NAK не приема всички набори от данни, а чрез експертиза избира и 

приема ценните от тях, като се има предвид ефективността и административната 

независимост на системата. Методът е разделен на прехвърляне на данни в NAK и 

самоуправление от публични институции. Първият метод създава набори от данни в 

dump file
145

, който може да гарантира запазването на структурите и техните данни и 
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да ги прехвърли в CAMS. При втория метод всяка административна структура 

управлява записите от данни си. В случай на прехвърляне на записи към NAK, има 

възможност да бъде свободно проектиран и приложен независимо от 

административната информационна система, която ги съхранява преди трансфера. 

Методът за самоуправление има малък ефект върху текущата 

административна информационна система, където се съхраняват записите от данни. 

Като допълнителна проверката на целостта и автентичността на записите може да се 

изпълнява за различни и последователни DBMS. 

Методът за проверка на целостта на набор от данни, управляван 

самостоятелно от административна структура, е базиран на блокчейн технологията. 

 

5.2.8. Обхват и тип набор от данни 

В настоящата разработка се разглежда и административния информационен 

набор от данни, който се съхранява в базата данни на административната 

информационна система. Той се самоуправлява от публични институции, но без да 

се прехвърля към NAK. Повечето бази данни, които съдържат набори от 

административна информация, са сродни бази данни. Въпреки че наскоро се 

появиха NoSQL
146

 бази данни, има повече релационни бази данни, както и бази 

данни на местни компании. В обобщение, целевият набор от данни на това 

проучване е административен информационен набор от данни, съхраняван в 

релационна база данни на административна информационна система, управлявана 

от публични институции. 

 

5.2.9. Насока на приложение на технологията блокчейн 

NAK е представителната агенция за управление на записи и архиви в Южна 

Корея, разработва и налага фундаментални политики за управление на записи и 

архиви. По-конкретно, NAK установява политика за стандартизация за 

управлението на записи и архиви и да разработва стандарти, които позволяват на 

публичните институции, свързани с Националния архив на Южна Корея, да 

управляват и използват архивите по ефективен и унифициран начин. Необходимо е 

да се разработи и предложи метод за проверка на целостта на набора от записи на 

                                                                                                                                                  
даден момент. 
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административна информация, базиран на блокчейн технология, за да се 

приспособи към различни условия и ситуации на раздробеността от 

информационни системи, характерни за административните структури на Южна 

Корея. 

Невъзможно е да се въведе блокчейн технологията по последователен начин за 

огромна DBMS, както и е почти невъзможно да се заменят различни съществуващи 

DBMS с блокчейн бази данни. Поради тази причина е най-подходящо да се провери 

целостта на базите данни, като се използва блокчейн като огледална система, която 

може да се прилага независимо към различни продукти. 

 

5.2.10. Типология на решенията за записване на блокчейн 

Съществуващите административни информационни системи не отчитат или 

не са изградени да приемат блокчейн бази данни. Необходимо е блокчейн да се 

свърже под формата на огледална система с тях, за да се провери целостта на 

набора от данни, натрупан в релационна база данни. 

Разглеждайки блокчейна от гледна точка на съхранението, можем да го 

разглеждаме като база данни, където веднъж съхранени, данните никога не могат 

да бъдат променени. Данните, съхранявани в блокчейн, имат множество копия като 

възли, които съставляват блокчейн мрежата. По този начин, колкото по-голям е 

броят на възлите, толкова по-висока е сигурността и стабилността, но толкова по-

ниска е производителността. Благодарение на огромната тенденция за увеличаване 

на информационните ресурси и данни, съхраняването на големи количества набори 

от данни в блокчейна ще доведе до най-лошия случай, при който 

производителността се влошава и разходите се увеличават. Подходящо е да се 

съхранява информация с относително малък размер, който е характерен за 

свързания голям набор от данни
147

. 

Метаданните за наборите от данни, съхранявани в блокчейна, могат да 

бъдат конфигурирани. Необходимата информация, която трябва да се включи е: 

данни за целостта, която може да провери целостта на набора от данни (напр. хеш 

стойността и хеш функцията), информация за връзката със сървъра която се отнася 

до местоположението на базата данни и в която се съхранява наборът от данни, 
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информация за извличане на данни, която указва как да се създаде файл за набора 

от данни (заявка или команда за експортиране) и информация за диапазона от 

данни, която определя обхвата на набора от данни за проверка (напр. информация 

за схемата, информация за таблицата)
148

. 

Съдържанието на информацията за диапазона от данни може да се 

различава в зависимост от информацията за извличане на данни. Освен това в 

метаданните могат да бъдат включени преглед на системата и информация за типа 

данни. 

 

5.2.11. Конфигуриране на блокчейн мрежата 

Има ситуации при които информацията е конфиденциална и поради тази 

причина частен блокчейн е подходящ. За да се изгради блокчейн мрежа от 

държавни администрации и институции, е необходимо да се подходи и 

политически, не само технически. Администрациите да са насърчавани да участват 

като възли в блокчейн мрежата чрез стратегии и стратегически планове, които да 

прилагат. 

Администрацията в Южна Корея са организирана в йерархични структури и 

за да се накарат институциите, които изпълняват административни дейности 

(например местни образователни служби, местни власти и национални 

университети, служби за данъци и такси) да участват като възли на блокчейн 

мрежа те трябва да бъдат стимулирани, например при финансиране или оценка на 

институциите да бъдат предоставени допълнителни стимули на институциите, 

участващи в блокчейн мрежата. 

В административните информационни системи голям брой набори от данни 

се поставят в DBMS с различни формати и структури, и се използват в различни 

области. 

Процедурата, която е използвана за създаване на блокчейн транзакция за 

проверка на целостта, е следната: първата стъпка е да извлечете набор от данни във 

файл с помощта на функции, предоставени от DBMS, като заявки, складиране, 

експортиране и изтегляния. Втората стъпка е генериране на информация за 

целостта на извлечения файл и създаване на метаданни. Третият процес е да се 

създават и съхраняват блокчейн транзакции с помощта на метаданни. Тези стъпки 
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се прилагат, в случай, че не се налага да бъдат актуализирани или изтрити 

наборите от данни, докато изтече срока на съхранение. В случай, че се наложи 

наборът от данни трябва да бъде актуализиран или изтрит, трябва да бъде 

създадена и съхранена друга блокчейн транзакция. 

 

 

Процедура, използвана за създаване и съхраняване на блокчейн транзакции .
149

 

 

При извличане на набор от данни във файл, са необходими специфични 

критерии за извличане. Те се свалят като таблични единици и подходящият размер 

на извлечения файл се определя в зависимост от изчислителните или 

хранилищните ресурси на институцията. Използвайки този фиксиран размер като 

стандартна единица, наборът от данни се разделя от броя на редовете или 

стойността на времевата мярка и се извлича един файл за всеки отделен набор от 
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данни. Генерира се хеш стойност за всеки файл и се създава блокчейн транзакция с 

метаданни, състоящи се от информация за целостта, информация за връзката със 

сървъра, информация за извличане на данни и информация за диапазона на 

данните. 

 

5.2.12. Процедура за проверка на целостта на наборите от данни 

След като се изберат наборите от данни за проверка се намират 

метаданните на блокчейн транзакциите. На първо място трябва да се свърже DBMS 

и IP адреса, номера на порта и информацията за акаунта на сървъра от 

информацията за връзка със сървъра за трансакцията. Втората стъпка е да се 

извлече набора от данни във файл като се изпълни заявка с информация за 

таблицата, диапазон, списък и се генерира хеш стойност на файла с помощта на 

криптографската хеш функция за целостта на информация. На последно място 

трябва да се сравни хеш стойността, съхранена в данните за целостта с 

новогенерираната хеш стойност. Ако двете хеш стойности съвпадат, целостта на 

данните е гарантиран, но ако се различни – наборът от данни се променя. 

 

 

Проверка на целостта на набор от административна информация. 
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5.2.13. Изпълнение 

За да провери ефективността на предложения модел служителите от NAK 

използват Loopchain
150

 за блокчейн платформа
151

, с достъпен онлайн код на 

прототипа
152

. 

Трудно е да се въведе публичен блокчейн в публичното пространство 

поради наличието на поверителна или лична информация, която не трябва да бъде 

изложена на публичния сектор и е необходимо да се предпази от недоброжелатели. 

Поради тази причина частният блокчейн е подходящ за държавна администрация, 

като включва няколко участващи институции или оторизирани групи от 

администрации със сходна дейност. По-големият брой участващи възли осигурява 

повече сигурност и стабилност и участието на възлите на частен блокчейн трябва 

да бъде увеличено чрез установяване на контрол на държавни административни 

организации, като тясно сътрудничество. 

Административните информационни системи в Южна Корея са създадени 

след влизането в сила на Закон за електронното правителство през 2001 г. и е 

популяризиран проектът за подкрепа на електронното правителство. Този 

документ предлага метод за проверка на целостта на административните набори от 

данни. Когато административните информационни системи са създадени за първи 

път, не е имало блокчейн технология и следователно тази система не е била 

заложена. За различни типове DBMS трябва да се предложи метод за проверка на 

целостта по последователен и унифициран начин. Най-подходящо е да се приеме 

метод на огледална система с малко количество информация за целостта и 

метаданни, като хеш стойности за реални набори от данни. 

С навлизането на блокчейн технологиите и при се създаване на 

административна информационна система в бъдеще, тя трябва да бъде проектирана 

за съхраняване на набори от данни в блокчейна. Транзакцията за създаване, четене, 

актуализиране и изтриване в базата данни не трябва да отразява действителните 

данни чрез блокиране с блокчейна чрез интелигентен договор, но трябва да 

постави крайната цел в посоката, в която се съхраняват самите действителни данни 

се съхраняват в блокчейн. 

                                                
150

 Корпоративна блокчейн платформа, където само идентифицирани потребители могат да участват в 

мрежата. 
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 LOOPCHAIN. Available online: https://www.iconloop.com/en/loopchain (accessed on 21 July 2021). 
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 Prototype for Verifying Integrity of Dataset using Blockchain. Available online: 

https://github.com/likeba/VID (accessed on 21 July 2021). 
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5.3. Насоки на блокчейн за управление на записи и архиви 

Блокчейн е платформа за съхранение на данни, която веднъж съхранена, 

никога не може да бъде променена. Тази функция може да бъде постигната чрез 

разпределяне на правомощия и наблюдение от всички участващи членове в 

системата, вместо чрез използване на централен силен контрол. 

Присъщото свойство на децентрализацията на блокчейнът кореспондира с 

най-важната ценност в управлението на записи и архиви и е неутрален спрямо 

всички външни сили. Блокчейн платформите са изключително атрактивна 

технология в областта на управлението на записи и архиви. 

Автентичността и целостта на данните са основни атрибути на управлението 

на записи и архиви. Целостта е необходимо условие за поддържане на автентичността. 

И въпреки че има много практически ограничения (например бюджет, технология и 

време), е необходимо националните архивни и архивни институции да прилагат 

блокчейн към своите системи за управление на записи и архиви и да създадат 

дългосрочен план за постигане на такова приложение. 

 

5.3.1.Указания за блокчейн за управление на записи и архиви 

Правителството на Южна Корея изгражда над 16 000 информационни 

системи за създаване на електронно правителство, което е дигитално. По този 

начин ефективно изпълнява административни задачи и бързо предоставя 

административни услуги на обществеността чрез дигитализиране на работата на 

публичните институции с информационни технологии. Освен това ще продължава 

да мигрира към съществуващи информационни системи или да изгражда нови 

информационни системи. В такива системи се произвеждат и управляват различни 

видове електронни записи, като електронни документи, аудиовизуални записи и 

набори от административна информация. Въпреки че блокчейн технологията се 

прилага за управление на тези записи, е невъзможно да се въведат в многобройните 

информационни системи всички едновременно налични технологии. 

Необходим е дългосрочен план за прилагане на блокчейн стъпка по стъпка, 

за да се разгледат реалистично ресурсите и работната сила според ограничения 

бюджет. Изисква се дългосрочен план, като се вземат предвид необходимите 

ресурси, както и работна сила в рамките на ограничен бюджет и се прилагат на 

етапи. 
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5.3.2.Критериите за прилагане на блокчейна са следните: 

 Необходимо е да се прави разлика между съществуващи и нови 

информационни системи. Ако системата е нова, блокчейн може да бъде въведен 

без никакви ограничения за внедряването. В случай че има съществуваща 

информационна система, то въвеждането на блокчейн трябва да продължи, без да я 

засяга. Новата система, базирана на блокчейн, ще гарантира автентичност, като 

съхранява и проследява съдържанието и метаданните на записите през целия 

жизнен цикъл. Ако има съществуваща информационна система е възможно да се 

провери автентичността на записите чрез използване на хеш стойности във връзка 

с платформата на блокчейн; 

 Съществуващата информационна система трябва да бъде разделена 

на две категории: записи, които преминават през жизнения си цикъл в 

производствената система на институцията, в която са създадени; и записи, които 

се прехвърлят и съхраняват в системата за управление на записи и архиви. Набора 

от записи се прехвърлят към системите за управление на записи и архиви и се 

унищожават след изтичане на срока на съхранение или се съхраняват за постоянно, 

според номенклатурата на делата на видовете документи. Записите на 

административна информация могат да продължат да се управляват в съответната 

система и без прехвърляне към NAK. Въпреки че тези записи се съхраняват 

физически в институцията, която ги създава, управителният орган логично се 

прехвърля към системата за управление на записи и архиви и трябва да бъде 

непрекъснато наблюдаван от NAK. Ако записите се прехвърлят физически към 

системата за управление на записи и архиви , автентичността може лесно да се 

провери с огледален тип, тъй като те са под формата на един или повече цифрови 

обекти (например файлове), пакетирани в информационен пакет.
153

 

Въпреки това, ако записи се съхраняват непрекъснато в производствената 

система и са директно свързани с блокчейн платформата, структурата на 

съществуващата система ще се промени по сложен начин и производителността 

неизбежно ще намалее. Следователно, след достъп до системата и изтегляне на 

съдържанието, е възможно непряко да се свържете с блокчейна и да се провери 

неговата автентичност. 
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 Wang, H.; Yang, D. Research and Development of Blockchain Recordkeeping at the National Archives of 

Korea. Computers 2021, 10, 90. https:// doi.org/10.3390/computers10080090. 
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В настоящето изложение са представени два случая на 

научноизследователска и развойна дейност, първият от които е използването на 

технология за одит на блокчейн транзакции, за да се гарантира автентичността на 

аудиовизуалните архиви. Вторият използва блокчейн технология, за да провери 

дали множество набори от данни, създадени от управляващите институции са 

автентични. Практиката на Националния архив на Корея е представена най-

подробно, защото смятам, че от посочените практики в международно отношение е 

най-приложима за състоянието на архивната система в България. 

Първият казус представи интерфейс за проверка на транзакциите и 

автентична комуникационна услуга, която съхранява хеш стойности за 

аудиовизуални записи, като аудио и видео файлове, в блокчейна и проверява 

информацията за транзакцията. Разработена е уеб страница, която позволява на 

потребителите да проверят дали получените аудиовизуални записи са 

автентични. Във втория казус представихме модел, базиран на блокчейн, който 

може да провери дали наборите от данни, съхранявани в релационни бази данни, 

са фалшифицирани. Това може да се приложи към няколко типа бази данни и 

работи с голям набор от данни. От двата казуса потвърдихме автентичността на 

записите, използващи блокчейн, като например предоставяне на услуги за 

проверка на записи на съдилищата за електронни записи, които вече се 

съхраняват в блокчейна. Гарантира се висока сигурност и стабилност на 

системата за управление на записи и архиви, ако транзакциите на базите данни, се 

съхраняват в блокчейна при установяване на административна информационна 

система. 

Двата казуса, описани в този документ, съответстват на огледален тип, 

първият от трите отделни етапа. Самият действителен запис не се съхранява, но 

хеш стойност като цифров пръстов отпечатък е закотвена към блокчейна. Това е 

прост и ефективен метод, който може да приложи блокчейн, без да засяга 

съществуващата система. Системата на държавните архиви ще продължава да се 

стремим да предоставяме полезни услуги на обществеността със системи за 

управление на записи и архиви, базирани на блокчейн. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В настоящото изследване са анализирани положителните и негативни страни 

на блокчейн технологията и методологията й за приложение в архивното дело, в 

структурата на държавната агенция провеждаща политиката на държавата в тази част. 

Блокчейн технологията продължава да се развива и в последствие може да 

промени основните държавните дейности и функции, като сертифициране на 

информация, финансови транзакции и идентификация на гражданите. Промените в 

тези области имат потенциала да повлияят фундаментално на ролята на правителството 

като надеждно хранилище на информация или притежател на записи. Ръководството на 

държавната администрация трябва да следи и наблюдава как блокчейн системата 

узрява и се внедрява с течение на времето, за да се гарантира, че проблемите с 

управлението на записи са идентифицирани и адресирани. 

В настоящата разработка представих и анализирах част от методологията за 

превръщане на архивното дело в съвременна и модерна администрация, предлагаща 

адекватни административни услуги, в услуга на обществото. 

Предложените практики са напълно приложими в системата на държавните 

архиви, всички държавни и общински администрации, както и Министерство на 

вътрешните работи, службите за сигурност, въпреки спецификата на дейността им, и 

напълно отговарят на нивото на сигурност, надеждност и автентичност, която 

гарантират блокчейн технологиите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

185 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Кирилица: 

Генкин, А., Михеев, Ал. Блокчейн: Как это работает и что ждет вас завтра, Москва, 

2018. 

Таблица 4 „Фондова наличност за периода 2019 - 2021 г.‖от Годишния отчет на ДАА за 

2021 г. 

Годишен отчет на ДАА за 2021 г. 

ПМС № 14 от 29 ян. 2020 г. 

 

Латиница: 

Allessie, D., Sobolewski, M., Vaccari,L., Blockchain for digital government. 2019. 

Croman K, Decker C, Eyal I, et al. On scaling decentralized blockchains [C]//Proc of 

the Int Conf on Financial Cryptography and Data Security. Berlin: Springer, 2016. 

Green, A.; Das, A.; Cooper, D.; Fawcett, J.; Keller, J.; Higgins, J.; Bui, T. 

ARCHANGEL: Guaranteeing the Integrity of Digital Archives; Open Data Institute, The 

National Archives, University of Surrey: London, UK, 2019. 

ISO 15489-1. Information and documentation-records management part 1. In Concepts 

and Principles; ISO: Geneva, Swiss, 2016. 

Jung, C.-S. The Theory of Electronic Government, 1st ed.; Seoul Economic Management 

Publishing Company: Seoul, Korea, 2007. 

Lemieux, V.L. A typology of blockchain recordkeeping solutions and some reflections on 

their implications for the future of archival preservation. In Proceedings of the 2017 IEEE 

International Conference on Big Data, Boston, MA, USA, 11–14 December 2017. 

Ministry of the Interior and Safety. Statistical Report on 2020 GEAP (Government-Wide 

Enterprise Architecture)-Based Public Sector Information Resource Status; Ministry of the 

Interior and Safety: Sejong City, Korea, 2019. 

NARA, Blockchain White paper, 2019. 

National Archives of Korea. Technical Specification for Long-Term Preservation Format 

ver. 2.1. Standard; NAK 31:2017(v2.1); NAK: Daejeon, Korea, 2017. 

Pearce-Moses, R. A Glossary of Archival and Records Terminology. Society of 

American Archivists; The Society of American Archivists: Chicago, IL, USA, 2013. 

Stancic, H.; Bralic, V. Digital Archives Relying on Blockchain: Overcoming the 

Limitations of Data Immutability. Computers 2021. 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

186 

Wang, H.; Yang, D. Research and Development of Blockchain Recordkeeping at the 

National Archives of Korea. Computers 2021. 

 

Китайски: 

区 块 链 白 皮 书, （2020 年) 

 

Интернет източници: 

https://www.archives.government.bg/8-

%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%

D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-LM 

https://www.archives.gov/research/jfk/jfkbulkdownload 

https://cambridgeblockchain.org/ 

https://digital.gov/topics/emerging-tech/ 

https:// doi.org/10.3390/computers10080090. 

https://doi.org/10.3390/computers10080091 

https://www.guru99.com/blockchain-tutorial.html#1 

https://ec.europa.eu/isa2/actions/elise_en/ 

https://www.foley.com/en/insights/publications/2021/08/types-of-blockchain-public-private-

between 

https://github.com/Hosung-wang/NAK-DLT (NAK-DLT. Available online accessed on 

12 July 2021) 

https://www.hyperledger.org/ 

https://www.iconloop.com/en/loopchain (accessed on 21 July 2021). 

https://infrachain.com/ 

https://komodoplatform.com/en/academy/blockchain-technology-types/ 

https://www.luxtrust.com/en 

https://medium.com/coinmonks/a-beginners-guide-to-understanding-the-blockchain-part-4-

public-vs-private-blockchains-37ff950ccb47 

https://trustchain.com/ 

https://www2.deloitte.com/ 

 

 

 

 

 

 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

187 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. Николай Стефанов Радулов, д.н. 

за монографията на тема: „Цифрови трансформации в архивното дело― 

Автор: Теодора Личева 

 

Живеем в напрегнато и интересно време. Плавното развитие и въвеждане на 

технологиите в живота изведнъж се превърна във взривен скок. От крива на 

постепенно покачване на използваните иновации, визуалното изражение на 

случващото се превърна в експоненциално нарастваща крива, демонстрираща 

реалността. Технологиите са навсякъде. Те предлагат все-повече удобства и сигурност. 

Светът от аналогов все по-бързо се превръща в цифров. 

Едно от най-вдъхновяващите открития, невъзможно без развитието на 

компютрите и интернет комуникациите несъмнено е Блокчейна. Той е основан на 

използването на разпределения цифров регистър, позволяващ безопасно да се обменят 

цифрови записи и да се гарантира съществуването само на един уникален запис. 

Приложенията на блок-веригите са многобройни и обхващат широк кръг от сектори. 

Енергийните мрежи, здравеопазването, финансовият сектор, веригите за доставка, 

транспортът, образованието, информационните и архивни системи и публичният 

сектор са само някои от възможните области. За да бъде напълно схванат потенциалът 

в духа на неутралност на технологиите е необходимо по-добро разбиране на техните 

ключови, основни характеристики, като децентрализирани разпределени бази данни, 

премахване на посредничеството, неизменяемост на данните и приложения с частно 

или публично потвърждение, както и технологичните възможности, които те предлагат 

в области като интелигентните договори и финансиране. Тази технология довежда до 

изключителна сигурност на трансфера на информация и ценности, така че 

опосредствано влияе върху цялостната система за държавно управление, 

предотвратявайки изкривяването и злоупотребата с информация. Стимули за съвместна 

работа, изискващи от участниците добросъвестни действия и правещи взлома на 

системата математически невъзможен. 

Фокусирането върху изключителните възможности на блокчейна в сферата на 

архивистиката, позволяващи качествено, бързо и сигурно записване и съхраняване на 

информацията, дава възможност на автора - Теодора Личева - да направи един 

подробен и информативен анализ на състоянието на цифровизацията в тази особена и 

важна област на живота ни. Стъпвайки на настоящото състояние и опирайки се на най-

иновативните приложения на блокчейн-системите в държавните системи за управление 
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и световната архивистика, Личева предлага прогресивна система за цифровизиране на 

архивите в светлината на новите технологии. Несъмнено дългогодишния опит, който 

авторът притежава в работата с архиви и архивна дейност позволяват да представи 

креативен модел за изключително сигурна и безопасна работа с паметта на нацията – 

архивните фондове. 

Монографията е издържана в характерния за тези работи стил. Състои се от 

увод, пет глави, заключение. Глава първа е посветена на изясняване на понятието и 

същността на блокчейна, Глава втора – на планомерното му развитие, според 

китайското разбиране, доколкото в момента Китай се явява един от лидерите в 

практическото му използване, Глава трета е посветена на използване на цифровата 

система в сферата на държавното управление, като се прави сравнителен анализ на 

опита на различни системи в отделни държави-световни лидери в ползването му, Глава 

четвърта представя възможностите на технологията в работа с архивите. 

В настоящата книга е анализирана част от методологията за превръщане на 

архивното дело в съвременна и модерна администрация, предлагаща адекватни 

административни услуги, в услуга на обществото, като предложените практики са 

напълно приложими в системата на държавните архиви, всички държавни и общински 

администрации, както и в службите за сигурност и вътрешен ред, въпреки спецификата 

на дейността им, и напълно отговарят на нивото на сигурност, надеждност и 

автентичност, която гарантират блокчейн-технологиите. 

В работата си по написване на разработката авторът е използвал многобройна 

литература на английски език, интернет източници, както и иновативни работи на 

китайски език (авторът владее китайски език), доколкото разработките в областта на 

новите технологии са особено активни и интересни именно в Китай. В работата личи 

модерния технологичен поглед, който Личева е придобила в следствие на обучението 

си в Масачузетския технологичен институт и Харвардския университет. 

В заключение трябва да кажа, че работата е интересна и оригинална, в известен 

смисъл уникална за българската архивистика, предлагаща нови, неусвоени 

възможности за цифрова трансформация в сферата на опазване на историческата ни 

памет. От тази гледна точка представлява принос към идейното развитие на цифровото 

управление в България, нещо, което сега се прокламира като държавна политика. 

 

София, юли 2022 г.    Рецензент 

       (проф. Николай Радулов) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Тодор Трифонов 

за монографията „Цифрови трансформации в архивното дело― 

 

автор – Теодора Личева 

 

Актуалността и значимостта на монографията може да се разглежда в 

контекста на мащабния процес на цифровизация на всички сфери на социалното битие. 

С него се сблъскваме, образно казано, ежедневно и ежечасно. Отдавна области на 

политиката, икономиката, производството, бита, общуването, комуникацията са 

„покрити― от информационните технологии.  

На този фон разработката повдига на пръв поглед частен въпрос – за 

цифровата трансформация в архивното дело. Ние традиционно си представяме един 

архив като дълги стелажи (понякога покрити с прах) с кутии и папки с архивни 

документи. Като че ли тази представа все повече остава в миналото. Опитът показва, че 

цифровите технологии, ако не заместват изцяло традиционните, то заемат все по-

голямо място в тази сфера. Целият прочит на разработката показва, че тя има значение 

и в по-широк социален контекст. 

В своя труд Т. Личева представя подход, характерен за всяко научно 

изследване: анализ на проблема, търсене и предлагане на пътища и инструменти за 

решаване, които в определена степен вече са апробирани в реализирани проекти. 

В тези рамки на първо място са описани особеностите на избраната технология 

– Блокчейн. На тази тематика са посветени първите три глави, в които са анализирани 

нейните положителни и негативни страни. Като доказателство за нейната приложимост 

са представени реализирани проекти в сферата на електронното управление на 

различни обекти и процеси в държави от Европа и Азия – Грузия, Малта, Швейцария, 

Люксембург, Нидерландия, Китай. 

На следващо място е направен подробен анализ на процесите по дигитализация 

на българските архиви. Използвани са официални документи на Държавна агенция 

„Архиви―. В четвъртата глава авторът защитава полезността от въвеждането на 

блокчейн-технологията като се позовава на препоръките на потребителите за 

ускоряване на дигитализацията на архивните документи и подобряване на 

предоставянето на архивна информация. 



 

ЦИФРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИВНОТО ДЕЛО 

190 

В последната пета глава е представена технология на въвеждането на 

блокчейна в архивното дело. Разбираме, че този инструмент успешно е внедрен в 

работата на Националния архив на Република Южна Корея и виждаме стъпките на този 

процес. 

Цялата разработка е основана на солиден специализиран литературен материал 

на кирилица (български и руски език), на латиница (английски език), както и на 

китайски език. 

Монографията ни убеждава в необходимостта от използване на доказали се 

инструменти както в архивното дело, така и в по-широкия контекст на електронното 

управление на различни процеси и обекти в държавата, вкл. в сферата на сигурността и 

вътрешните работи. Съдържа и полезни знания за електронните инструменти и 

методологията на тяхното приложение. Използването им, както посочва Т. Личева, 

може да допринесе за създаването на т.нар. нова архитектура на сигурност, доверие и 

надеждност в информационната сфера, в контекста на стратегическите документи на 

Европейския съюз за електронното управление. 

 

София, август 2022 г. Рецензент: 

  (Проф. Тодор Трифонов) 
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