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Здравейте, Уважаеми читателю, 
Скъпи колеги и приятели, 

 

Вие държите в ръцете си едно уникално издание – 
първия брой на списанието „Информатика и иновативни 
технологии“. То беше замислено отдавна, още при 
създаването на Института по информатика и иновативни 
технологии  (www.iiit.bg), но чак сега, когато сме пред прага 
на откриването на Международното висше училище по 

информатика и е-лидерство „Махатма Ганди“, се реализира. Предначертана е ролята на Висшето 
училище, Института и Списанието за развитието на научната и техническа мисъл и българското висше 
образование. Техен учредител е „Тех Парк Оптела“ (www.optela.com), който осигурява необходимата 
материална база със своя Лабораторен комплекс и Академично издателство. 

Изказвам своите благодарности на проф. дтн инж. Чавдар Дамянов – Директор на ИИИТ, проф. 
д.ик.н. инж. Асен Конарев – Председател на СД на „Тех Парк Оптела“ АД и доц. Мариян Милев – Зам. 
председател на „Тех Парк Оптела“ АД за вярата в науката и научните постижения, както и за 
безкористния им стремеж за по-добро образование в България. 

Обединител на  образователните инициативи на територията на техпарка е  ИТ Уни „Махатма 
Ганди“ (www.it-hub.tech) – сдружение на „ИТ Университет“  (www.iiht.bg) със закупен франччайз за 
над 2300 ИТ курса от ИИХТ–Бангалор, Индия; „ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg); Професионален 
европейски колеж по иновативни технологии (www.collegeomega.com)  и Частна професионална 
гимназия по информатика и компютърни науки (www.gikn.bg), предлагащи обучение  в 
професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“. Изграден е и първият 
Технологичен мост между „Тех Парк Оптела“  и Бангалор, Индия, чрез  ИТ Уни „М. Ганди“ с участието 
на организации от Бангалор в създадения инкубатор с бизнес акселератор „Гаражи в гаража“. 

Корените ни връщат към основаването на „Тех Парк Оптела“ АД през 1980 г. Интересно е да се 
отбележи, че това беше вълнуващо време, доминирано от оптичните и лазерни технологии. 

Сега за пореден път се оказваме пред време на значителни промени. През последните 10, 15 
години на този 21 век станахме свидетели на истинска революция в сближаването на технологиите от 
физическия, социален и бизнес свят, което включва обединението и съвместяването на огромни 
масиви от неструктурирани данни, машинно самообучение, дълбоки невронни мрежи, елементи на 
изкуствен интелект и други фактори, произтичащи неумолимо от закона на Мур, прогресът в 
алгоритмите и методологиите за обработка и интерпретиране на информацията. 

Интернет и смартфоните направиха нашия свят взаимосвързан и мобилен. Свят, в който са 
необходими нови умения, нови електронни лидери и интелигентна инфраструктура. Футуролозите 
предричат в близките 10 години комуникация с „мислещи облаци“, интелигентен транспорт, 
интелигентни домове със смарт дизайн, в които всичко да е умно. Въпросът е, как трябва да се 
развиваме и как да отговорим на новите възможности и предизвикателства в областта на 
технологиите, Индустрия 4.0 и цифровата експанзия. Напредъкът на човечеството е в ход. Бъдещето 
по природа е непредвидимо, но въпреки това сме длъжни да положим усилия и да се опитаме да 
прозрем в новите тенденции в образованието и науката. Стъпка в тази посока е организираната от 
„Тех Парк Оптела“ Международна научна конференция „Изкуствен интелект и е-лидерство-2019“ с 
участието на 3 академици, 16 професори и над 30 изявени български учени и специалисти. 

С издаването на списанието ние искаме да покажем какви са най-новите тенденции, като 
дадем трибуна за изява както на утвърдени учени, така и на млади изследователи, правещи първите 
си стъпки в научното поприще. 

С вяра в бъдещите ползи от Изкуствения Интелект и Е-лидерството създадохме „Клуб на 
Електронния лидер“ с Председател Венелин Йорданов – Главен Изпълнителен директор  на „Тех 
Парк Оптела“ АД и учредихме интернационална награда на името на Махатма Ганди за принос към 
развитие на образованието и научни постижения в Информатиката и Иновативните технологии – с 
валидност 2020 г.! 

От името на Издателския съвет желая на Редакционната колегия и на читателите на списанието 
много здраве, успехи и нови постижения!  

д-р ик. инж. Петър Нейчев, Председател на Издателския съвет  

http://www.iiit.bg/
http://www.optela.com/
http://www.it-hub.tech/
http://www.iiht.bg/
http://www.itakademia.bg/
http://www.collegeomega.com/
http://www.gikn.bg/
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Колонка на главния редактор 
 
Уважаеми читатели, 
През тези първи почти две десетилетия на новия век 

сме свидетели, как Интернет, цифровите комуникации и 
информационните технологии оказаха неимоверно и 
всеобхватно въздействие върху всички аспекти на живота – 
общество, наука, бизнес, образование. Силно 
интердисциплинарния характер на съвременната наука и 
образование и уменията да се трансформират знанията, се 
оказват изключително важни за бъдещето развитие на 
сегашното поколение от професионалната общност, а в по-
общ план и за бъдещия просперитет на нацията. 

Издаването на списанието „Информатика и 
иновативни технологии“ е компонент от мащабната 
програма на Образователния комплекс на „Тех Парк 
Оптела“ АД, включващ Висше училище, Професионална 
гимназия, Европейски колеж и Академично издателство. 

Предвиждаме някои от броевете на списанието да са 
тематично фокусирани върху актуални приложни проблеми 
на информатиката и иновативните технологии в сферата на 
икономиката, обществото и социалния живот. Този първи 
брой е посветен на блок-чейн технологиите. Една много 
нашумяла напоследък технология около криптовалутите и 
киберсигурността на валутните транзакции. Експертите са 
единодушни в оценките си за всеобхватното приложение на 
блок-чейн технологиите в краткосрочна перспектива. 

Съзнаваме, че не можем да се равняваме с 
известните и реномирани издания, имащи многогодишна 
история, традиции и опит, с добит импакт-фактор и ранг в 
международните бази данни за научни публикации, като 
Scopus и Web of Science. Започваме с издаване на 
списанието на български език и свободен достъп до сайта 
на списанието. Ще се публикуват обзорни статии по 
актуални научни проблеми, оригинални научни и 
научноприложни разработки, информация от дискусии и 
прояви от научни форуми, юбилейни чествания и рецензии 
на книги, всички, фокусирани върху специализираната 
насоченост на списанието. Надяваме се постепенно да се 
утвърдим като полезно и желано списание за българските 
инженери, информатици, изследователи, докторанти и 
студенти, имащи афинитет към информатиката и 
иновативните технологии. 

Издателският съвет счита, че предлаганите в 
списанието материали ще помогнат на читателите не само 
като информация за състоянието на обсъжданите в него 
проблеми, но и ще породи конкретно желание за действие в 
професионалната им реализация. 

От своя страна Редколегията има амбицията 
предлаганата на читателите информация да бъде освен 
практически полезна, но и да удовлетворява високите 
критерии и дименсии на научната периодика. Редколегията 
си пожелава успех в това благородно начинание. 

Уважаеми читатели, Редколегията с голяма 
благодарност ще приеме за разглеждане обзори и 
оригинални работи от своите читатели в проблематиката на 
списанието. С благодарност ще бъдат приети също и Вашите 
предложения и препоръки за подобряване на стила и 
качеството на списанието. Така, че очакваме Ви. 

Информатика  
и  
иновативни технологии 
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ОСОБЕНОСТИ НА BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯТА 
 

Красимир Крумов, Атанас Атанасов 

 

FEATURES OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 
 

Krasimir Krumov, Atanas Atanasov 

 
Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Климент Охридски 8, 1756 

София, Тел (+3592)8163484, E-mails: kr.krumov@gmail.com, naso@uctm.edu 

Abstract: This report aims to provide the basics of decentralized databases in the newest Blockchain 

structure. Principles of construction and the way of working are provided. The known strengths and 

weaknesses are considered. A short comparative analysis between blockchain and the old database structures 

was made. We have also paid attention to future opportunities for exploitation, as well as the assessment of 

the development over time. 

Key Words: blockchain, decentralization, future DB, dAPP in Blockchain, Proof of Work algorithm, Proof of 

Stake algorith 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременният свят е изпълнен със събития и 
обекти, постоянно запъващи нашето време, движение, 
реалност. 

Все повече и повече навлизаме в ерата на 
постоянното документиране. Разбира се възниква и 
въпросът за съхраняването и обработването на 
информацията, достъпност и сигурност. В 21-ви век всеки 
определено изисква данни за всякакви обекти в 
ежедневието си. Това определя необходимостта от 
възможности за записване, съхранение, както и от 
възможности за бърза експлоатация на всякакви бази 
данни, натрупани във времето. Дали съществуващите и 
създадени в близкото минало бази данни са подходящи? 
Дали има какво още да се сътвори? Дали всичко ново и 
съвременно ще е достатъчно революционно? Всички 
тези въпроси си задаваме и изучавайки и анализирайки, 
търсим най-подходящата за всяко начинание. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
В настоящата статия е направен кратък обзор на 

блокчейн технологията [1, 3], на нейните принципи, 
особености и приложения. Това е последния създаден 
DataBase продукт, развиващ се стремглаво в 
съвременния свят и смело уповаващ се на всички 
създадени в миналото бази данни. Ще направим 
сравнителен анализ на характеристиките, 
приложимостта и възможностите за експлоатация чрез 
специализирани dAPP. 

1. ОСНОВА НА BLOCKCHAIN СТРУКТУРАТА 

Буквалният превод от английски на термина 
Blockchain е блокова верига. Това представлява свързана 
структура от блокове, сами по себе си изграждащи 
разпределена и децентрализирана база от данни. 
Блоковете са свързани помежду си в постоянно растяща 

верига. Блоковете съдържат записи с трансакции, които 
са кодирани криптографски. Освен трансакции, всеки 
блок съдържа информация за предходния блок (Фиг. 1.) 
и е удостоверен с времеви маркер (Timestamp). Това 
осигурява хронологична цялост на информацията във 
веригата и дава възможност за проследимост назад до 
първия блок.  

 

  

Фиг. 1. Блокова верига (Blockchain) 

Така технологията осигурява сигурност чрез самия 
дизайн. Типично е блоковата верига да се съхранява в 
мрежата в разпределен вид – с копия на структурата в 
компютъра на всеки участник в мрежата. Няма точно 
определено едно главно копие. Тази равнопоставеност 
на съхранението използва връзка от типа всеки към 
всеки (Peеr to Peer)[11] и спазва протокол за валидиране 
на новите блокове. Веднъж валидиран и записан никой 
блок не може да бъде променян без одобрение 
(консенсус) на останалите участници в блокчейн 
веригата.  

Технологията Blockchain се развива в последните 
няколко години, тъй като тя е в основата на 
криптовалутите и трансакциите с тях.  

Първоначалните изследвания по криптографска 
защита на верига от блокове са свързани с разработки на 
S. Haber и W. Stornetta от 1991/92 г. [4, 5, 8]. 
Разработките им са свързани със система, която да 
гарантира, че времевият отпечатък (timestamp) на даден 

mailto:kr.krumov@gmail.com
mailto:naso@uctm.edu
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документ не може да се променя. През 2008 за първи 
път започва да се употребява терминът блокчейн, като 
това се свързва с Satoshi Nakamoto, който разработва 
нова концепция за добавяне на нови блокове във 
веригата, както и с добавяне на нов метод за Hashcash 
криптиране на информацията. От 2016 г. много 
организации и концерни, сред които са IBM, World 
Economic Forum и др. откриват компютърни центрове с 
основна цел – развитие и приложение на блокчейн 
технологията. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЛОКОВАТА ВЕРИГА 

Някои от основните характеристики на създадената 
блокова структура са: 
- Децентрализираност - няма нужда от поддържане 

на сървър, защото всеки компютър, който участва в 
блoковата верига играе ролята и на клиент и на 
сървър. 

- Сигурност (копие от информацията е налична при 
всеки участник). 

- Достъпност - използва се peer to peer връзка чрез 
интернет протокола. 

- Устойчивост или невъзможност за промяна 
(свързано е с протокола). 
 
Всички изброени предимства са в основата на 

идеята и разработката на този иновативен метод за 
разпространение на информацията. Съществуват и 
отрицателни страни, като: 
- невъзможност за съхранение на големи обеми от 

данни. Това е свързано с ограниченото количество 
информация, която може да се публикува във всеки 
блок. В противен случай ще се получи набъбване, 
безгранично нарастване на веригата, а от там и 
невъзможност за съхранение.  

- кодиране, хеширане на информацията – принцип, 
който определя надежността на съхранение, нo в 
същото време изисква мощност за декриптирането 
при опит за достъп и необходимост за използване 
на данните. 
 

3. СТРУКТУРА НА БЛОК ОТ ВЕРИГАТА 

Блокът (Фиг. 2.) се състои от заглавна част (Header) 
и тяло (body). Тялото включва трансакциите. Например 
при биткойн веригата средната големина на блока е 
около 1MB, а той може да съдържа повече от 500 
трансакции. 

Заглавната част на блока съдържа: 
- хеш стойността на заглавната част на предходния 

блок (родителя). 
- хеш корена на дървото на Markle, който се изгражда 

чрез рекурсивно хеширане на двойки трансакции и 
така обхваща хеш стойностите на трансакциите в 
блока.  
 
Всеки блок използва [2, 6] хеша на предходния 

блок, за да формира своя собствен хеш, а това се 
превръща в негов уникален идентификатор във веригата. 
Това означава, че при подмяна или добавяне на една 

единствена трансакция в даден блок, то трябва да се 
промени неговата хеш стойност и да се реконструира 
цялата верига след него. Като се има предвид, че копие 
от блокчейна се съхранява на много компютри в мрежата 
и е необходим консенсус за всяка промяна, то ако няма 
такъв консенсус, тази задача става невъзможна. 

 

 
Фиг. 2. Структура на блок от веригата [8] 

 
Ключова роля при изграждането и поддържането 

на веригата от блокове е хеширането. Чрез 
криптографскa хеш функция, базирана на математически 
алгоритъм, входните данни се преобразуват в изходен 
низ с фиксирана дължина, наричан хеш, хеш стойност 
или цифров подпис. Криптографската хеш функция има 
следните характеристики: 

✓ хеш стойността се генерира лесно; 
✓ декриптирането (т.е. възстановяването на 

оригиналните входни данни на база на хеша) е 
невъзможно; 

✓ не е възможно, за различни входни данни да се 
получи еднаква хеш стойност – т.е. липсва 
колизия. 

Има различни криптографски хеш функции. 
Например в блокчейна на биткойн се използва SHA- 256 
(Secure Hesh Algoritm 256 – bit), който генерира 256 –
битова (32 байта) хеш стойност. Обикновено тя се 
представя като шестнадесетично число, състоящо се от 
64 цифри. 

 

4. ПРОМЯНА НА ДАННИТЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ НА НОВ БЛОК 

В процедурата по промяна или добавяне на 
данните в съществуващ или добавяне на нов блок се 
използват различни методи на одобрение. Начинът на 
одобрение се нарича консенсус между участниците в 
мрежата. Това е процес на одобрение, потвърждаване 
на данните от всички или от мнозинството от 
участниците. Този процес на съгласуване се извършва 
автоматично чрез протокола за консенсус. В биткойн 
мрежата например се използва протоколът 
„Доказателство за работа” (Proof of Work – PoW). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
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Фиг.3. Постигане на консенсус за промяна на 

данните в блока. 
 

Участниците в мрежата (възли, Node) осъществяват 
комуникация помежду си, за да приемат (решат) кой нов 
блок да бъде включен в структурата (Фиг. 3.). Когато бъде 
постигнат консенсус, то се обновява цялата структура. В 
процеса на осъществяване на консенсус алгоритъма – 
всеки участник (Node) извършва работа по калкулацията 
– математически операции за намиране на хеша на 
новия блок. Затова този процес е свързан с необходима 
сериозна изчислителна мощност. Използваните 
устройства са мощни компютри, използващи много 
виртуални процесорни ядра. Процесът се разделя на 
подзадачи и така на основата на паралелни алгоритми се 
получават по-бързи изчисления. Основен минус в 
описания консенсус алгоритъм PoW остава 
енергоемкостта. За всеки участник в мрежата са 
необходими изчислителна мощност, свързаност 
(гарантирана интернет връзка), енергиен капацитет 
(сериозна енергийна възможност). Всички тези 
особености се окачествяват като негативни и затова в 
блокчейн технологиите се разработват и други методи за 
консенсус алгоритъм. Те имат за цел отстраняване на 
негативите и постигане на по-висока скорост на работа. 
Един такъв алгоритъм е PoS (Proof of Steak)[10]. При този 
алгоритъм не се налага използването на мощни машини, 
а от там и намаляване на консумацията на енергия. Този 
алгоритъм все още е в процес на изграждане и 
разработка и предстои въвеждането му в мрежата на 
криптовалутата Ethereum. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ НА BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯТА 

Основното приложение в миналото и основа на 
създаването на Blockchain технологията е свързано със 
създаването на виртуални криптовалути. Създадени са 
много такива, от които най-известни и експлоатирани: 
Bitcoin [4], Etereum, Ripple, LiteCoin и др. Всяка валута 
има своите особености и идеи при създаването си, а най-
сериозния репер в системата на размяна остава 
основоположника Bitcoin.  

Използването на виртуални валути в близко 
бъдеще може да изтласка експлоатацията на реални 
пари в нормалния свят. За момента тези валути са твърде 
ненадеждни (с оглед стабилен курс на обмяна), не са 
достатъчно добре приети сред търговци и доставчици. И 
макар, че всичко това прави виртуалните валути 
несъвършенни и със сравнително неясно бъдеще, то са 
видни и убедителните ползи от тях. А те са: почти 

никакви такси и комисионни в разплащането и 
превалутирането; избягването на излишни институции-
посредници, като банки и други кредитни организации. 
От тази гледна точка икономически ползата от 
виртуалните пари е силно определена. Естествено, 
съществуват и негативи, защото определени виртуални 
валути са създадени с идеята за непроследимост. Това 
спомага експлоатирането им за негативни цели. Така 
възниква въпросът за смисъла от създаването на новите 
валути и технологии, както и етичният характер на 
прогресивните нови технологии. Независимо от всичко 
изброено абсолютен факт е че множество банки и 
финансови институции още от 2017 правят инвестиции в 
блокчейн технологиите и мрежите. Те са свързани с 
кредитиране, операции с акции, сигурност на 
трансакции. 

Едно от новите приложения на блокчейна се 
очертава да бъде в логистика при транспортирането на 
стоки. В този процес участват поне три страни, като 
доставчици/изпращачи, превозвачи и получатели. 
Обработката на всяка една пратка/доставка е свързана с 
редица трансакции и документи като товарителници, 
фактури, доказателство за доставка и др. Чрез 
изграждане на блокчейн мрежа членовете й ще могат да 
валидират всички документи и трансакции, свързани с 
процеса на логистика и верига на доставки. 

Понеже блокчейн технологията използва така 
наречената разпределена книга, която е криптографски 
подсигурена, то тя може да управлява интелигентните 
договори. Интелигентен договор (smart contract) е 
компютърен протокол, предназначен да улесни, провери 
или наложи договарянето или изпълнението на договор 
и разплащането между страните на основата на 
определена валута или криптовалута. Интелигентните 
договори позволяват извършването на надеждни сделки 
без трети страни. Още повече тези договори позволяват 
проследимост на клаузи при неизпълнение, на които 
съответната страна се известява за наложените санкции. 
Страните участващи в такъв договор са неизвестни, но 
всички участници в блокчейна получават информация за 
сделката и може да следят коректността й.  

Приложението на тези договори, например, може 
да бъде между енергиен доставчик и физически клиент 
или фирма потребител. Подобна блокчейн система е 
внедрена в Австралия от 2017г. На практика 
приложението на този вид договори в различни области 
и дейности е неограничено, а това обуславя 
възможността за силно развитие и приложимост на 
блокчейн мрежите в някои важни държавни и частни 
структури: 

• Удостоверителни услуги и нотариални записи;  

• Гласуване на избори [7] за регистриране на 
гласоподавателите, за проверка на 
самоличността им и за електронно отчитане на 
гласовете; 

• Образованието при издаването на дипломи, 
сертификати и академични справки,  



 

 
№ 1 (1), 2019  
ISSN 2682 - 9517  

 

 

6 JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)   
 

• Здравеопазването – здравно досие с 
проследимост на осигуровки, прегледи, 
клинични пътеки и предписани медикаменти,  

• Индустриални производства, използващи 
записване на процеси и времеви промени в 
изделия и др.  

• Застраховане – здравни, имуществени, 
автомобилни и др. застраховки и контрол върху 
клаузите им. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Разгледани са основните характеристики, 

принципът на действие на блокчейн технологиите, 
техните предимства и недостатъци и бъдеща употреба. 

Блокчейн технологията е сравнително нов 
инструмент, но е с потенциални приложения в много 
области и организациите, в които се използват сигурни 
трансакции без посредници. 

Бъдещето на блокчейн мрежите е все още неясно и 
трудно за прогнозиране. Очаква се те да претърпят 
редица преобразувания и промени. 

 
Множество изследвания [9] за развитие на тези 

технологии сочат, че в близко бъдеще до 2030г.: 

• много правителства ще въведат собствени 
криптовалути, което ще доведе до нова ера в 
разплащанията, както и до регулация на 
непризнатите от много страни криптовалути.  

• в развитите страни да се въведе в употреба 
блокчейн идентичност, която да замени 
документи за самоличност, като лична карта и 
паспорт, както и документите за собственост, 
като нотариални актове, автомобилни талони 
др. 

• блокчейн мрежите ще доведат до промени в 
световната търговия, при която много 
регламенти и договори за внос/износ между 

отделните страни ще бъдат оторизирани чрез 
тези мрежи. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Singhal B., Dhameja G., Panda P, Beginning Blockchain A 
Beginner’s Guide to Building Blockchain Solutions , 2018, 
Apress Publishing 

2. What Is Blockchain Technology?, 
www.cbinsights.com/research/what-is-blockchain-
technology/ 

3. Yaga D., Mell P., Roby N., Scarfone K., Blockchain 
Technology Overview, National Institute of Standards 
and Technology, 2008, doi.org/10.6028/NIST.IR.8202 

4. Narayanan, Arvind; Bonneau, Joseph; Felten, Edward; 
Miller, Andrew; Goldfeder, Steven, Bitcoin and 
cryptocurrency technologies: a comprehensive 
introduction, Princeton University Press,2016. 

5. Haber, Stuart; Stornetta, W. Scott, How to time-stamp a 
digital document, Journal of Cryptology, 1991 issue 3(2) 
pp. 99–111,doi:10.1007/bf00196791 

6. Damien Cosset, Blockchain: what is in a block?, 
2017,https://dev.to/damcosset/blockchain-what-is-in-a-
block-48jo 

7. 19 индустрии, които технологията блокчейн ще 
промени,//knowhow.company/blockchain/tehnologiata
-blockchain-promenia-19-industrii/ 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain  
9. Kate Mitselmakher, The Future of Blockchain 

Technology: Top Five Predictions for 2030, 11, October, 
2018, https://www.blockchain-expo.com/2018/10/ 
blockchain/future-of-blockchain-technology  

10. Тасев В., PoW vs PoS, (r)evolution of blockchain, 2018-  
11. Ковачев А., Blockchain: Build your own P2P network 

from scratch with Automaton, 2018  
12. Тасев В., PoW vs PoS, (r)evolution of blockchain, 2018, 

https://dev.bg/събитие/pow-vs-pos-revolution-of-
blockchain 

13. www.coinmarketcap.com

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1007%2Fbf00196791
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain
https://www.blockchain-expo.com/2018/10/
https://dev.bg/събитие/pow-vs-pos-revolution-of-blockchain
https://dev.bg/събитие/pow-vs-pos-revolution-of-blockchain
http://www.coinmarketcap.com/


 

 
№ 1 (1), 2019 
ISSN 2682 - 9517  

 

 

JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)   7 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОГОВОРИ, БАЗИРАНИ НА ETHEREUM БЛОКЧЕЙН 
ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ  
  
В. Алексиева, Х. Вълчанов, А. Хулиян 
 

APPLICATION OF SMART CONTRACTS BASED ON ETHEREUM BLOCKCHAIN FOR THE 
PURPOSE OF INSURANCE SERVICES  
 

V. Aleksieva, H. Valchanov, A. Huliyan 
 
ТУ- Варна, кат. КНТ, valeksieva@tu-varna.bg, hristo@tu-varna.bg 
 

Abstract. The insurance business is looking for solutions to minimize its operating costs and time to process claims for 

losses. Blockchain technology gives advantages such as transaction security, process identification, process 

automation and payment speed. This paper presents an experimental implementation of smart contracts based on 

Ethereum blockchain for insurance processes. The decentralized crypto-token based on ERC20 standard for smart 

contract is implemented. A web-based interface is created for sale of these crypto-tokens. The results from 

experimental tests are presented.  

Key Words: Smart Contract; Insurance; Blockchain;  Ether 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Идеята за интелигентен договор (smart contract) е 

известна от 90-те години, но едва с появата на блокчейн 

технологията и по-специално на Ethereum блокчейн [1] и 

въвеждането на нов програмен език Solidity [2], 

интелигентните договори започнаха да преминават от 

концепция към потенциална реалност. Блокчейн 

технологията предлага възможност за осигуряване на по-

бързи и по-сигурни транзакции, оптимизиране и 

автоматизиране на бек-офис операции и намаляване на 

разходите чрез използване на облачни технологии. 

Влиянието на блокчейн технологията върху 

застрахователния бизнес бе признато и от 

индустриалните лидери, включително World Economic 

Forums през 2016г., когато за пръв път те описват 

очакваната промяна в процесите при застраховането при 

използване на блокчейн технологиите [3]. Както при всяка 

нова технология и прилагането на интелигентните 

договори върху блокчейн често е изложено на атаки, в 

някои случаи с катастрофални последици [4]. 

През 2017г. Microsoft съвместно с отдавна 

утвърдилата се на международния пазар компания за 

финансови, данъчни и консултантски услуги KPMG[5], 

създават и внедряват прототипни решения с интелигентни 

договори върху блокчейн технология. Тези решения 

позволяват на клиентите да откриват и тестват идеи на 

основата на пазарни впечатления, за да постигнат своите 

стратегически цели с приоритетен акцент върху 

приложенията за финансови услуги. Платформата на 

Microsoft Blockchain as a Service (BaaS) се поддържа от 

Microsoft Azure от 2018г., като същевременно се 

предлагат платени приложения (crypto API) за нея, 

базирани на Ethereum [6]. Така с помощта на хибридните 

облачни възможности на Microsoft Azure се предоставят 

на клиентите нови блокчейн услуги, които ще опростят 

сложните им бизнес процеси. 

В [7] на база на разгледани прототипи на 

приложения на блокчейн технологията в 

застрахователния сектор е представен SWOT анализ на 

предимствата и недостатъците на такъв род приложения, 

които потенциално биха могли да бъдат полезни в 

различни сектори на застрахователни услуги. Основният 

извод е, че този сектор все още не е напълно проучен, но 

е факт, че при застрахователните услуги предимствата на 

блокчейн технологията се ползват за: 

• Подобряване на удовлетвореността на клиентите при 
обработката на искове за обезщетение;  

• Намаляване на оперативните разходи;  

• Удостоверяване на самоличността чрез подписани 
транзакции от адрес на блокчейн; 

• Изчисляване на застрахователна премия / оценка на 
риска / предотвратяване на измами; 

• Плащане при ползване (Pay-Per-Use) / 
Микрозастраховки чрез автоматично 
активиране/деактивиране на политики на база на 
интелигентни договори; 
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• Застраховка "Peer-to-Peer". 
Настоящата статия представя експериментална 

реализация на интелигентни договори за застрахователни 

услуги върху Ethereum блокчейн.  

СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕШЕНИЯ 

Застрахователният сектор започна да проучва 

прилагането на блокчейн технологията чрез значителни 

инвестиции от големи и малки компании, изследвания от 

консултантски фирми и създаването през 2016 г. на 

първия застрахователен консорциум B3i, ориентиран към 

блокчейн технологията, в който участват над 40 

компании[8]. Целта е да се направи застраховката по-

бързо и по-евтино, като само съответните страни имат 

незабавен достъп до подходящите данни с контрол върху 

това каква информация се разкрива на трети страни. Това 

премахва несигурността на договора, налична в текущия 

ръчно управляван процес. Създаваното от консорциума 

B3i приложение Cat XoL (планирано да излезе на пазара 

през Q4 2019) използва технологията Corda Distributed 

Ledger Technology. То е тествано на проведения в Цюрих 

на 19-20.07.2019г. хакатон, където в продължение на 4 

часа участниците (7 застрахователи, 12 брокери и 21 

презастрахователи) са генерирали 1033 съобщения по 

време на процеса на преговори, което довежда до 

подписването на 41 договора чрез приложението. В 

основата на Distributed ledger technology (DLT), която 

записва транзакции на активи на няколко места 

едновременно, е блокчейн технологията,  при която 

всички участници в мрежата имат едно и също копие на 

данните. В мрежата с активирана DLT видимостта на риска 

се увеличава чрез споделените данни, като транзакциите 

в реално време увеличават скоростта на комуникация 

между страните по договора за презастраховане. 

Необходимостта от договаряне между тях е значително 

намалена, дори се очаква, че ще бъде  премахната 

изцяло. Това води до по-голяма ефективност, 

прозрачност, сигурност на договорите и ускорени 

плащания. 

Немската застрахователна компания Etherisc [9] през 

2017г. е инвестирала в разработка на платформа с 

отворен код, която се фокусира върху 

децентрализираните застрахователни приложения - 

Decentralized  Insurance Platform (DIP). Etherisc е 

съсредоточена върху използването на блокчейн 

технология за намаляване на неефективността (високи 

такси за обработка на документи и продължителни 

срокове за обработка на искове). Платформата е 

приложена вече в различни области на застраховането, 

като: застраховане на реколтата на земеделски 

производители срещу всякакви загуби, дължащи се на 

времето; потенциални хакове на криптовалути; 

използване на токени за групи от рискове, заменящи 

ефективно ролята на презастраховането. 

В края на 2017г., американската застрахователна 

компания Beenest [10] се обединява с WeTrust [11] за 

разработване на блокчейн базирана застраховка за 

собствениците на жилища. До средата на 2019г. тя 

осигурява 15 милиона долара от продажба на токени, за 

да помогне за финансирането на развитието на 

застраховки, обезпечени с блокчейн технология. 

Естонската софтуерна компания Guardtime [12] се 

обединява с логистичния гигант Maersk [13], за да внедри 

застрахователна платформа Insurewave, базирана на 

блокчейн и интелигентни договори. Платформата 

интегрира и обезпечава потоците от различни източници 

на данни, свързани със застраховането на пратките по цял свят. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ - КЛАСИЧЕСКИ ПРОЦЕС 

При класическите застрахователни услуги процесът 

по заявяване на иск при настъпване на застрахователно 

събитие протича в последователността, представена на фиг.1. 

 

Фиг. 1. Заявяване на иск за обезщетение по възникнала 

щета, за която е сключена застраховка 

Застрахованият съобщава за претърпяна щета и 

заявява иск към застрахователя (и презастрахователя, ако 

има такъв по сключената застраховка) чрез брокер (1). 

Брокерът може да изиска (2) допълнителна информация 

от застрахования за щетата, след което той изпраща иска 

към застрахователя и презастрахователя (3). След 

проверка на получената информация, застрахователят 

потвърждава получаването на иска (4).  

 
Фиг. 2. Оценяване на щетата 

Следващият етап е показан на фиг.2. Вещото лице 

оценява щетата, посочена в иска на застрахования, 

проверява неговата валидност, използвайки информация 

за застрахования и допълнителни източници като 
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статистики и отчети (5). Ако застрахователят изисква 

допълнителна информация, брокерът се свързва със 

застрахования (6), за да го уведоми какви доказателства 

за щетата да представи.  

 

Фиг. 3. Изплащане на щетата 

Финалният етап е свързан с изплащането на 

обезщетение (фиг.3). След завършване на оценката на 

щетата, описана в иска, вещото лице формира 

заключение, което изпраща на застрахователния агент (7). 

Ако искът бъде одобрен (напълно или частично), 

застрахователният агент  превежда изчислената сума за 

обезщетението по банковата сметката на застрахования 

(8). 

При този класически процес съществуват редица 

проблеми от различно естество. Например, за да предяви иск, 

застрахованият трябва да попълва множество документи и да 

осигури доказателства за стойността на претърпяната щета. 

Брокерът е междинно звено, което внася допълнително 

забавяне и разходи. Източниците на информация са 

разнородни и фрагментирани, като често се налага 

застрахователят да осъществи контакти с допълнителни 

източници. Възможна е измама – оценката на щетата се 

прави без обмен на информация между застрахователите. 

Обработката на иска е субективна и не е автоматизирана, 

вещите лица трябва да анализират множество фактори при 

оценката на щетата. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, БАЗИРАНИ НА БЛОКЧЕЙН 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Процесът на обработка на иск може да бъде 

подобрен, използвайки интелигентни договори и 

блокчейн технология (фиг.4). Информацията за настъпила 

щета може да се изпраща от застрахования или директно 

от сензори, монтирани в застрахования обект (smart 

asset), към автоматизирано приложение за обработка на 

иск (1). За съответните застрахователни политики, които 

се осигуряват от интелигентния договор (smart contract), 

клиентът ще получи обратно потвърждение в реално 

време (2). Искът се обработва автоматично от smart 

contract на базата на зададена бизнес логика, като се 

използва предоставена от застрахования информация (3). 

DLT автоматично използва допълнителните източници 

(статистики, отчети) за оценка на иска и изчисляване на 

щетата (4). В зависимост от застрахователната политика, 

smart contract може автоматично да изчисли 

персоналната отговорност (5). При известни ситуации 

smart contract може да активира допълнителна оценка на 

иска (6). Ако искът е одобрен (фиг.5), плащането към 

застрахования се инициира чрез smart contract (7). 

Предимствата на новия подход, базиран на 

интелигентни договори върху блокчейн технология, могат 

да се разгледат в няколко аспекта. Изпращането на иска е 

опростено и автоматизирано. 

 

Фиг. 4. Заявяване на иск за обезщетение и 

оценяването му с използване на интелигентен договор в 

блокчейн 

 

 Фиг. 5. Изплащане на щетата 

Благодарение на директния обмен на информация 

за щета между застрахователите, DLT премахва 

необходимостта от участие на брокери и редуцира 

времето за обработка на иска. Вградената бизнес логика в 

интелигентния договор в блокчейна елиминира 

необходимостта вещите лица да преглеждат всеки иск (с 

изключение на специфични ситуации). Застрахователят 

има достъп до историята за произхода на щетите, което 

помага за идентифициране на потенциални опити за 

измама. Използваната  информация е интегрирана, 

благодарение на възможностите на DLT да обединява 

данни от множество доверени източници. Процесът на 

плащане на щетата е автоматизиран от интелигентния 

договор върху блокчейна, без необходимостта от 

използване на посредник. 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ 

УСЛУГИ ВЪРХУ ETHEREUM БЛОКЧЕЙН 

Прилагането на блокчейн технологията в сектора на 

застрахователните услуги може да се реализира както с 

частен, така и с публичен блокчейн. Частните блокчейни 

са достъпни за четене/запис само от притежателя им, 

затова имат предимството да следят изпращача на 

транзакция и всички предишни транзакции, което 

намалява риска от подправяне на данни. С интелигентни 

договори те биха могли да бъдат използвани за 

увеличаване на автоматизацията на съществуващите 

задачи. Те гарантират по-ниски разходи и по-кратки 
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времена за валидиране на транзакцията. При тях е 

намален рискът от атаки (тъй като са известни възлите, 

които валидират транзакциите) и те осигуряват повишена 

поверителност (тъй като разрешенията за четене могат да 

бъдат предоставени само на избрани възли). В случай на 

грешки или бъгове в интелигентните договори, частните 

блокчейни биха могли извънредно да се променят или да 

се възстановят предишни транзакции. 

Публичните блокчейни, като Ethereum, обаче са 

полезни за управление на автоматичните плащания със 

съществуващите криптовалути или когато има нужда да се 

осигури доверие между страните. Използването на 

публичен блокчейн е свързано със следните нерешени 

проблеми: 

• Ограничение в мащабируемостта им - броят на 
транзакциите в секунда е нисък и мрежата често 
изпитва задръствания. При сценарий на 
заплащане на ползване това би довело до дълги 
времена на чакане, преди желаното покритие на 
полицата да бъде действително активирано. 
Това води и до последващ потенциален 
проблем, който към момента не е с ясно 
дефинирано решение - какво се случва ако 
настъпи авария докато транзакцията, 
активираща покритие, чака валидиране. 

• Печеливша блокчейн все още липсва - 
разработването на приложение, обвързва 
компанията с конкретна публична блокчейн. 
След известен период може да се окаже, че тя 
не се поддържа от широка мрежа потребители 
(малкото възли в мрежата са потенциална точка 
на атака), което я прави недостатъчно сигурна. 

• Липсва общ стандарт за разработване на 
интелигентни договори върху блокчейн 
технологии (изключение прави стандарт ERC20 
за Ethereum). Ресурсите и най-добрите практики 
за разработване на интелигентен договор без 
бъгове все още са недостатъчни. 

• Потребителите на застрахователни услуги, 
реализирани с интелигентни договори върху 
блокчейн, трябва да имат специфични 
технически познания за да боравят с понятия 
като портфейл, транзакции, mining и т.н.  

 

Могат да се ползват комбинирани решения - за 

автоматизиране на бек-офис операциите да се ползва 

частен блокчейн, а за управление на автоматичните 

плащания със съществуващи криптовалути или когато има 

нужда да се осигури доверие да се ползва публичен 

блокчейн.  

 

Фиг. 6. Блок от Ethereum блокчейна с транзакция на 

токени 

Пример за транзакция на криптотокени за 

интелигентен договор, реализиран върху Ethereum 

блокчейн е представен в детайли на фиг.6 и фиг.7. На 

фиг.6 е показана връзката между клиента "От:" и 

интелигентния договор "До:". Клиентът плаща такса за 

транзакция (в GAS), за да се обработи тази транзакция от 

копачите и да се запише в блок. В регистъра на събития 

(фиг.8) се вижда коя функция на интелигентния договор 

се извиква, за да извърши прехвърлянето на 

криптотокени, както и нейните параметри. На фиг.9 се 

визуализирани параметрите на самата транзакция на 

Ethereum и заплатената цена в GAS. 

 

 

Фиг. 7. Детайлен изглед на транзакция на токени 
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Фиг. 8. Регистър на събитията при транзакция на 

токени 

 

 

Фиг. 9. Цената в GAS за една транзакция на токени 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Разработването на интелигентен договор 
(независимо за каква област от икономиката е 
предназначен)  протича в три фази: 

1. Анализ - Каква задача трябва да реши 
интелигентния договор. Определят се основните обекти, 
както и връзките между тях. 

2. Проектиране - На база на информацията от 
първата фаза трябва да се разработи схема на обектите, 
които ще служат като променливи и взаимодействията с 
други обекти, които ще бъдат реализирани като функции. 
Събраната информация служи и за определяне на 
технологията на блокчейн веригата, при която ще се 
реализира този интелигентен договор. 

3. Изпълнение - Компонентите на интелигентния 
договор се изпълняват и се предлагат в мрежата.  

За да се създаде токен за интелигентен договор 
върху блокчейн е необходимо да се опише какво е 
максималното му количество, да се създаде начин за 
проверка на неговата наличност, както и функции, 
контролиращи прехвърлянето му от един адрес на друг. 
Това се осъществява чрез интелигентен договор, базиран 

на ERC20 стандарта. Вече качен интелигентен договор не 
може да се изтрива или променя, а се качва нова версия. 
Като глобални се декларират променливи за броя 
продадени токени, цена за един токен и администратора 
на смарт-контракта за продажба на токени. За целите на 
експерименталната реализация, цената ще бъде 
0.01Етера за токен. В Solidity се работи само с цели числа 
и за целта сумата за токен трябва да бъде представена в 
WEI. За конвертиране на Етери в WEI се използва онлайн 
конвертор. Един WEI се равнява на един квинтилион 
Етери. По този начин могат да се представят и най-
малките частици Етер с цяло число. В случая 0,01 Етера са 
10000000000000000. Администраторът на интелигентният 
договор в повечето случаи е адресът, с който е създаден 
той. Този адрес има специални права над поведението на 
договора. Той има правото да промени цената за един 
токен, както и да прекрати продажбата на токени. След 
прекратяване на продажбата той получава 
непродадените токени. На този адрес се превеждат 
Етерите след продажба на токен. 

Архитектурата на предложената експериментална 

реализация на интелигентен договор върху Ethereum 

блокчейн е представена на фиг.10.  

Прилагането на стандарта ERC20 гарантира 

свободното движение на интелигентни договори между 

участниците в мрежата Ethereum. Предлаганото решение 

е разработено с Truffle и Ganache под операционната 

система MacOS High Sierra. Ganache създава локална 

блокчейн верига, базирана на Ethereum, която може 

директно да изпълнява команди, както и да извършва 

тестове. Metamask се използва, тъй като не е необходимо 

да се изтегля локално копие на цялата блокова верига, а 

се осъществява връзка към сайта на Metamask, който 

прави връзка с Ethereum. Metamask се грижи за всички 

заявки от и към мрежата на блокчейна, изпълнява 

функцията на портфейл и поддържа изпращане и 

получаване на Етери и ERC20 токени. Частният ключ на 

потребителите се съхранява на локалната машина, така че 

сървърите на Metamask нямат информация за тях.  

 

 

Фиг. 10. Детайлен изглед на транзакция на токени 

Изглед на интерфейса на  приложението е показан 

на фиг.11. Интерфейсът на приложението е базиран на 

JavaScript и библиотека web3.js, която позволява 
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комуникация с мрежата на Ethereum и изпълнение на 

интелигентни договори. 

 

Фиг. 11. Интерфейс на приложението 

Truffle се използва за изпълнение на интелигентния 

договор. Това е интегрирана система за компилиране на 

записаните интелигентни договори и качването им в 

мрежата на Ethereum. Чрез конструктор се инициализира 

максималния брой токени и те се присвояват на адреса, 

от който е изпълнен конструктора. Той се изпълнява само 

веднъж от адреса, който го излъчва в мрежата. Събитията 

(Events) се използват за съхранение на информация в 

транзакцията. Записана веднъж, тази информация ще 

съществува, докато е видим блокът, в който се намира 

транзакцията. При сегашната имплементация на 

Еthereum, това значи завинаги. Записаната информация 

не е достъпна от интелигентни договори, дори и от този, 

който я е създал. Основното им приложение е при 

употребата на потребителски дефинирани JavaScript 

функции, които чакат настъпването на определено 

събитие, за да извършат някакво действие. Пример за 

събитие е преместването на токени от един адрес на друг. 

Събитие “Transfer” отразява преместване на токени от 

един адрес, към друг, както и техния брой. “Approval” 

извършва сходно действие, но дава разрешение от 

собственика на токените, те да бъдат изхарчени от някой 

друг. По този начин, те няма да преминат от адреса на 

собственика, през адреса на посредника до адреса на 

крайния получател, а при извършване на такова действие 

те ще бъдат извадени директно от баланса на собственика 

и прехвърлени на адреса на крайния получател. Това води 

до по-малък брой транзакции и съответно ще се 

изразходи по-малко количество GAS. 

В допълнение към функциите, прилагащи стандарта 

ERC20, за да се осигури правилното функциониране на 

интелигентния договор, са разработени функции за 

продажба на токени (фиг.12), прекратяване на 

продажбата и изплащане на средства на собственика на 

договора (фиг.13). При извикване на функцията „endSale“ 

се проверява кой я извиква, тъй като само 

администраторът на акаунта има правата върху нея. След 

това всички останали непродадени токени се прехвърлят 

в акаунта на администратора на неговия адрес. Като 

последна стъпка всички събрани Етери се прехвърлят на 

администратора. По този начин, ако някой се опита да 

направи покупка, след като е извикана „endSale“, няма да 

се извърши прехвърляне на токени. 

 
Фиг. 12. Продажба на токени 

 
Фиг. 13. Прекратяване на продажба на токени 

ТЕСТОВЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ  

Част от тестовете е свързана с правилната работа на 

интелигентните договори - баланс на сметката, 

прехвърляне на токени и др. Има редица инструменти в 

Solidity за автоматизирано тестване на интелигентен 

договор - тестване на уязвимостта на сигурността на 

базата на анализ на ниво код. В [14] е дадено обобщение 

на четири свързани инструменти, които е възможно да се 

използват при тестване, а именно Oyente, Mythril, Securify 

и SmartCheck. Оценката варира от синтактични, 

евристични, аналитични до напълно формални тестове. 

Към момента обаче разработчиците се доверяват на 

внедрените тестови инструменти в Solidity. Truffle (и 

Solidity) има вграден механизъм за тестване на 

интелигентни договори, който е написан на JavaScript. 

Предложената реализация е тествана с него. Тестовете се 

записват във файл с името на интелигентния договор, като 

се съхраняват в папката “test”. На фиг.14. е представен 

тест за проверка дали инстанцията на контракта е с 

правилно инициализирано име, символ и стандарт. На 

фиг.15. е представен тест за проверка на баланс на 

контракт.   

 

Фиг. 14. Код на тест за правилна инициализация 

 

Фиг. 15. Код на тест за проверка на баланс на смарт-

контракт 
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На фиг.16. е представен тест за трансфер на токени, 

а на фиг. 17 - тест за разпореждане с токени. Най-важната 

характеристика на един токен, е възможността му да се 

прехвърля между адресите на различни лица. Това трябва 

да се осъществява без да се позволяват невалидни 

транзакции и да бъде напълно сигурно, че получателят ще 

получи изпратените токени. За тестване на директен 

трансфер се прави прехвърляне на 250 хиляди токена от 

администраторския към друг адрес. След като се 

осъществи трансфера, се прихваща събитието и се 

проверява дали е от тип “Transfer”. Ако този тест е 

успешен, се проверява баланса на адреса-получател за 

наличието на прехвърлените токени. Проверката за 

делегиран трансфер е сходна на тази на директния. Първо  

се прехвърлят 100 токена от адреса на администратора 

към адреса, от който ще се позволи делегиран трансфер – 

адрес 1. Дава се право 10 токена да бъдат похарчени от 

адрес 3, който ги изпраща на адрес 4. След извършване на 

тези действия се прави проверка и се очаква с адрес 1 да 

има 90 токена, в адрес 2 – 0 и в адрес 3 да бъдат 10 

токена. Тестовете се изпълняват с командата “truffle test”. 

Резултат от изпълнението на горе описаните тестове е 

показан на фиг.18, а при грешни параметри - на фиг.19. 

Трансферът на тези токени в реалния Ethereum блокчейн 

е представен на фиг.20. 

 

Фиг. 16. Код на тест за трансфер на токени 

 

Фиг. 17. Код на тест за разпореждане с токени 

Тествана е и мрежовата комуникация със сървъра на 

Metamask при изпращане на Етери за закупуване на токен 

за предложения в разработката интелигентен договор.  

Тестовете са проведени в локална мрежа с линейна 

топология, като параметрите на компютрите са Apple Mac 

Book Pro Late 2011 Specs, Core i5 (I5-2435M) 2.4GHz 2/4 

Core / Threads, 4GB DDR3 1333Mhz RAM. В Metamask при 

изпращане на Етер за закупуване на токен се използва 

протокол TLSv1.2. 

 

 

Фиг. 18. Изпълняване на тестове с коректни 

параметри 

Фиг. 19. Изпълняване на тестове при грешни параметри 

 

Фиг. 20. Транзакция на токен в Ethereum блокчейн 

На фиг.21 е представена мрежова комуникация 

между клиента и сървъра на Metamask по време на 

успешна транзакция на токени. Клиентът изпраща Етери 

на сървъра на Metamask, за да купи токени. 
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Фиг. 21. Мрежова комуникация с Metamask сървъра 

по време на транзакция 

Клиентският компютър има IP адрес 192.168.100.2 в 

локалната мрежа във Варна, България. Прехвърлянето на 

данни между клиента и сървъра на Metamask е 

криптирано. Сървърът се намира в Ашбърн, САЩ с IP 

адрес 34.202.251.153 и комуникацията е по протокол 

TLSv1.2. Сървърът на Metamask не позволява невалидни 

транзакции. В този случай времето за включване в блок е 

зададено така, че когато се създаде транзакция, ще бъде 

създаден нов блок и веднага ще се запише транзакцията в 

него. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В настоящата статия е направен анализ на 

възможностите за използване на блокчейн технологиите в 

областта на застрахователните услуги като са изведени 

предимствата на подобни решения пред традиционния 

начин на застраховане. Тази нова концепция може да се 

реализира както с частен, така и с публичен блокчейн. 

Могат да се ползват и комбинирани решения - за 

автоматизиране на операциите по обслужване на иск по 

щета да се ползва частен блокчейн, а за управление на 

автоматичните плащания със съществуващи криптовалути 

или когато има нужда да се осигури доверие, да се ползва 

публичен блокчейн.  

Предложеното решение за интелигентни договори 

за застрахователни услуги  е реализирано 

експериментално върху Ethereum блокчейн, което е 

базирано на стандарта ERC20. То гарантира поддръжка от 

портфейлите и платформите, които са имплементирали 

този стандарт. Резултатите от извършените експерименти 

показват , че предлаганото решение е напълно 

функциониращо по отношение на управление на 

автоматичните плащания по одобрените искове за щети.  

Цел на бъдещи изследвания е създаване на частен 

блокчейн, който да обслужва операциите по автоматично 

обработване на искове по настъпила щета, както по 

заявка от застрахования, така и директно от сензори, 

монтирани в застрахования обект. По този начин чрез 

частния блокчейн ще се получават обратни потвърждения 

в реално време и на база на статистики и отчети, записани 

в блокчейна ще  се прави автоматизирана оценка на иска 

и изчисляване на щетата.  
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БЛОКОВИТЕ ВЕРИГИ КАТО ПРОБИВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПРОТОКОЛИ ЗА 
ОСИГУРЯВАМЕ НА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
 
Петко Русков 
 

The Edge R&BD, petko.ruskov@theedge.solutions 

Резюме: Статията представя анализ на възможностите и тенденциите за блоковите вериги като пробивни институции 
и протоколи за осигуряваме на доверие и редуциране на цената на транзакциите между заинтересованите страни. 
Хипотезата е, че през последните години дигиталната трансформация и развитието на ИКТ технологиите е довела до 
значителни възможности за подобряване на начина ни на живот, работа и почивка. Резултатите ще се използват за 
разработване на пилотни платформи за интелигентни екосистеми в селското стопанство и/или туризма, за да 
подобрят значително конкурентоспособността на участващите фирми. 

Ключови думи: блокчейн, протоколи, интелигентни институции, иновации 

 
BLOCKCHAIN - AS SMART INSTITUTION AND PROTOCOL {THAT FACILITATES TRUSTED 
COMMUNICATION BETWEEN STAKEHOLDERS} 
 

Petko Ruskov 

The Edge R&BD, petko.ruskov@theedge.solutions 

Abstract: The article presents an analysis of blockchain capabilities and trends such as breakthrough institutions and 
protocols to ensure trust and reduce transaction costs between stakeholders. The hypothesis is that in recent years, 
the digital transformation and development of ICT technologies has led to significant opportunities to improve our 
way of life, work and leisure. The results will be used to develop pilot platforms for smart ecosystems in agriculture 
and / or tourism to significantly improve the competitiveness of participating companies. 

Keywords: blockchain, protocols, smart institution, innovation 
 
JEL Classification: O14, O31, O43 
     “It is less important to do things right than to do the right things”  
          Peter Drucker 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременната глобална и силно повлияна от 

Интернет технологиите икономическа екосистема е много 

динамична и турболентна. Редуват се периодично 

икономически цикли на развитие и на спад и сега имаме 

редица международни и локални показатели, че започва 

нова икономическа криза. Създаването на предпоставки и 

среда за улесняване на предприемачеството и 

комерсиализацията на високите технологии чрез 

прилагане на нови иновативни и пробивни бизнес модели 

е възможно решение за справяне с проблемите. За сега 

приложенията за блокчейн технологиите са рискови, като 

се има предвид състоянието им на развитие. 

Първият писмен протокол 

Историческата справка показва използване на 
технологиите за решаване на проблеми. В древния 
Близък Изток между 2400 и 1200 г. пр. н.е. е създадена 
сложна система от международни отношения между 
голям брой прото-държави, които имат различни култури 
и държавни устройства. За сътрудничеството им са били 
необходими протоколи (правила за общуване на 
определени нива от йерархията), които да са „отворени“ и 
приемливи за страните. Учените са успели частично да 
реконструират системата след откриването на библиотеки 
от глинени таблети, съдържащи дипломатически писма, 
заповеди за изпращане и договори. Някъде около 2340 г. 
пр.н.е., крал на Ебла, царство в днешна Северна Сирия, 
изпраща до царя на Хамази, все още неоткрит град или 

mailto:petko.ruskov@theedge.solutions
mailto:petko.ruskov@theedge.solutions


 

 
№ 1 (1), 2019  
ISSN 2682 - 9517  

 

 

16 JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)   
 

царство, вероятно някъде в северен Ирак. Той създава за 
времето си разпределена система или мрежа - кои агенти 
да го ползват, като се придържат към правилата на 
протокола. В този смисъл, може да разглеждаме и 
блокчейн протоколите като най-последен напредък в 
историческа линия от протоколи, които датират от 
началото на писаната цивилизация. В текста на писмото 
Хамази-Ебла става ясно, че кралете, писарите и 
длъжностните лица, изготвили документа, показан на 
фигурата, са следвали дипломатически протокол, който е 
бил разработван дълго време и е бил силно 
формализиран. Този протокол позволява взаимодействие 
между различни групи, които в много случаи говорят 
различни езици. Протоколът се стреми да гарантира, че 
комуникациите и договорите между тях се осъществяват 
възможно най-сигурно и възможно най-ясно при 
институционалните и технологичните ограничения на 
древния свят. [1]. 

 

Писмото Хамази-Ебла 

Днес лидерите и организациите са изправени пред 

коренно различна екосистема на бизнеса, която се 

характеризира с бързи промени, нововъзникващи 

технологии и конвергенция на индустриите. 

Изискванията, предизвиквани от по-несигурната и 

ускорена бизнес среда днес, поставят нови 

предизвикателства пред лидерите за иновации и 

използване на съвременни ИКТ [2,3]. Основните 

двигатели за постигане на разтеж са развитие и бързо 

внедряване на новите технологии.  В новата екосистема 

на бизнеса потребителят е в центъра на процеса и всички 

услуги трябва да се грижат за него. Технологии като 

блокчейн, които съхраняват оторизирано съдържание и 

идентичността на потребителя и изпълняват 

предварително договорени смарт контракти, позволяват 

да се поделят ползите от бизнеса между всички 

заинтересованите страни и по този начин се балансират 

бизнес и социалните цели.“ [4].  

Световните икономически кризи и проблемите, 

които се получават при развитието на глобалните фирми, 

управлявани от хора, показват, че сключените формално 

или не формално договори не винаги са балансирани по 

отношение на интересите на всички заинтересовани 

страни – хората, компаниите и пазарите, обществото. 

Решение може да се получи при прилагане на иновации и 

иновативни бизнес модели с нововъзникващи ИКТ 

технологии като големи масиви от данни, изкуствен 

интелект, роботика и блокови вериги (blockchain, 

блокчейн), както и дисциплини в областта на 

поведенческата икономика. Съчетаването на тези 

технологии с „интернет на нещата“ (IoT) може да постигне 

автоматизация на рутинните процеси и съществено 

редуциране на цената и на времето за изпълнение на 

транзакциите. Известно е, че централизацията и 

йерархията опростяват управлението, но същевременно 

позволяват опортюнизъм и по-голяма полза за вземащите 

решения. Разпределените системи и плоските, 

йерархични системи използват информацията и знанията 

много по-добре, но затрудняват процесите по 

координиране и постигане на доверие между 

участниците. Иновативните технологии и използването им 

могат да помогнат на хората и компаниите по-добре да се 

справят в днешната ирационалност и неизползваните 

възможности, и да намерят баланс между всички 

заинтересовани страни. 

Блокчейн парадигмата предлага възможности за 

бизнеса, администрацията, общество и потребителите за 

постигане на значителен икономически растеж. 

Способността й да насърчава доверието и прозрачността, 

да оптимизира процесите, да повишава ефективността на 

разходите в много индустрии, да прекроява начините по 

които компаниите осъществяват бизнес и 

администрациите услугите си. 

Възможности на блокчейн технологиите за 

трансформации на бизнеса и обществото е в епицентъра 

на блокчейн икономиката – фигура 1. 

Фиг. 1. Възможности на блокчейн технологиите за 

трансформации на бизнеса 

Блоковите вериги не са единична технология, те 

използват комбинация от технологии в областта на 

компютърните науки, икономиката и правото. Тези 

компонентни технологии включват криптография с 

публичен и частен ключ, криптографски хеш функции, 

технологии на разпределени бази данни, консенсусни 

алгоритми и децентрализирана обработка, протоколи, 

електронни портфейли и смарт контракти. Основната цел 

е да се постигне последователност и цялост на базата 

данни в контекста на разпределена децентрализирана 

база данни. 

Икономика

ПравоИКТ
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Блокчейн се състои от набор от технологии, които 

създават доверие и постоянство на информацията. 

Протокол е също набор от технологии (ритуали, 

церемонии и норми), които се стремят да създадат 

доверие, ангажираност и информационно постоянство, 

които намаляват опортюнистичното поведение. 

Протоколът позволява обмен - дипломатически, 

икономически, договорни - между групи, разделени по 

граници на възможно недоверие. 

В статията блокчейн се разглежда не от страна на 

ИКТ, а повече като маркетингова икономическа 

технология - протоколи, които координират 

икономическата дейност. 

Целта на статията е да представи кратко блоковите 

вериги и да направи анализ на възможностите и 

тенденциите за блоковите вериги, като пробивни 

институции и протоколи за осигуряваме на доверие 

между заинтересованите страни, които нямат общи 

вътрешно-фирмени процеси, процедури и правила. 

Хипотезата е, че през последните години дигиталната 

трансформация и развитието на ИКТ технологиите и в 

частност блоковите вериги предоставят значителни 

възможности за прилагане на иновативни бизнес модели 

и подобряване на начина ни на живот, работа и почивка. 

Методологията на изследването се основава на 

задълбочено търсене, преглед, анализ и синтез на 

публичната информация и патенти в областта, както и на 

дългогодишния опит на автора в научните изследвания и 

моделиране на протоколи за компютърни мрежи и 

иновативни бизнес модели. 

БЛОКОВИ ВЕРИГИ 

Блокови вериги (блокчейн) е термин, който е много 

размит като съдържание и в момента е натоварен с много 

големи очаквания, които естествено водят и до 

разочарования. Търсене в Гугъл (30.09.2019) на термина 

„блокчейн“ дава около 4 890 000 резултата, а на 

„blockchain“ - около 221 000 000 резултата. В Уикипедия 

на български език блокчейн 

(https://bg.wikipedia.org/wiki/блокчейн) се 

определя като „метод за съхранение на информация в 

компютърна мрежа, който представлява непрекъснато 

растящ списък от компютърни записи, наречени 

„блокове“, свързани помежду си и кодирани 

криптографски“. В световната литература понятието 

блокчейн се разглежда в много по-широк смисъл, како се 

вижда и от фигура 1. – технологичен, бизнес и правен. 

IDC (https://www.idc.com) определя блокчейн като 

дигитална, разпределена книга за транзакции или записи 

на бизнес събитията. Главната книга, която съхранява 

информацията или данните, съществува с копия в 

множество участници в мрежа с равностойни връзки. 

Няма единично централно хранилище, което да 

съхранява главната книга. Технологията на 

разпределените книги (distributed technology ledgers, DTL 

или блокчейн) позволява да се добавят нови транзакции 

към съществуваща верига от транзакции, като се използва 

защитен, цифров или криптографски подпис. Т.е. 

блокчейнът е споделена книга на транзакциите между 

страни в мрежа, която не се контролира от един 

централен орган. Вместо единна организация, 

контролираща тази книга (например банка, университет, 

полиция…), идентично копие на книгата се държи от 

всички потребители в мрежата, наречени възли. 

За да разберем технологията на блокчейн, е добре 

да си припомним иновациите и развитието на Интернет. 

Интернет даде възможност за стандартен, бърз и 

глобален обмен на данни, информация във всичките и 

представяния и идеи на ниска цена, по всяко време и от 

всяко място. Блокчейнът добавя още една много важна 

възможност – прехвърлянето и обмена на цифрови 

стойност и активи без участието на традиционните 

(централизирани и авторитетни) посредници. Активи - 

в икономическата теория означава „нещо, което носи 

ползи на притежателя си“. Активите имат реално 

значение в икономиката - пари, акции, облигации, 

интелектуална собственост, изкуство, музика, точки за 

лоялност, идентичност и т.н. Блокчейн технологията 

постига прехвърлянето и обмена на цифрови стойност и 

активи чрез изпълнение на разпределени приложения и 

съхраняване на лична и друга информация в 

децентрализирана, достъпна и сигурна онлайн среда, 

наречена разпределени главни книги (distributed 

technology ledgers, DTL) или блокчейн. Можем да 

разглеждаме блокчейн като компютърна технология, като 

бизнес мрежа и разпределено управление и като система 

за формално изпълнение на правни договори – смарт 

контракти. Блокчейнът е неизменна, криптографска 

(базирана на криптография), разпределена книга 

(децентрализирана, базирана на равнопоставени възли), 

съхраняваща консенсусни записи. Технологията блокчейн 

е софтуерна реализация на протокол за електронно 

прехвърляне на стойност (активи, договори, публични 

записи, програмни състояния) в глобална Интернет среда. 

Транзакциите се съхраняват в неизменна криптографска 

книга. Блоковете на транзакциите, които се съхраняват в 

главната книга, са свързани с криптографски хеш (кратки 

кодове, съответстващи на големи парчета данни), така че 

да може постоянно да се проверява дали главната книга 

на транзакциите не е модифицирана. Тъй като всеки нов 

блок транзакции проверява хеш на последния блок, 

технологията се нарича блокови вериги. 

Основните участници в блокчейн процесите са: 

блокчейн иноватори, рискови капиталисти, банки и 

финансови институции, компютърни инженери и 

разработчици, кодери, учени, неправителствени 

https://bg.wikipedia.org/wiki/блокчейн
https://www.idc.com/
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организации, правителства, регулатори и правоприлагащи 

органи и потребители [4]. 

Основните елементи на една блокчейн система са: 

• Блокове от информация. Всеки блок във веригата 

съдържа: а) подреден набор от записи или транзакции и 

б) хеш на предишния блок в заглавието му (като се 

започне от първоначален блок, наречен блок „генезис“). 

Това означава, че хешът му зависи от хеша на неговия 

родител и така на свой ред. Това е от ключово значение за 

сигурността на блоковата верига и гаранцията за 

постоянство, тъй като всяка промяна в данните на един 

блок ще засегне всички останали блокове, които следват. 

Подобна промяна ще изисква нов процес на консенсус 

(обикновено включващ „доказателство за работа“, макар 

и не непременно). Верига от такива блокове образува 

блокчейн; 

• Мрежа от равнопоставени компютърни възли. 

Веригата зависи от мрежа от равнопоставени участници 

или „възли“, които обикновено предоставят 

изчислителната мощност за доказване или постигане на 

консенсус, например чрез „копаене“, ако консенсусът се 

постигне чрез „доказателство за работа“; 

• Разпределен незабавно репликиран файл. Всяка 

блокчейн се репликира във всички „възли“ или компютри 

в мрежата „равен с равен“ на тази блокчейн. Наличието 

или отсъствието на конкретен възел (например, че е 

офлайн) не влияе върху работата на блокчейн като цяло и 

това гарантира изчислимо „време на работа“; 

• Консенсусен алгоритъм За да може да се запише 

нов набор от транзакции в блок, блокът трябва да бъде 

валидиран чрез алгоритъм за консенсус. Има различни 

такива алгоритми, като най-често срещаният е 

„доказателство за работа“, при който възелът трябва да 

разреши криптографски пъзел, като по този начин му дава 

право да валидира новия блок (и в блокчейн, базиран на 

криптовалути, за да спечели „монета“). Основният 

проблем при „доказателство за работа“ е, че той не се 

оценява добре по отношение на броя на транзакциите. 

Други алгоритми на консенсус включват византийска 

репликация на откази и „доказателство за залог“ (в 

момента активно се разработва в рамките на проекта 

Ethereum). 

В основата на блокчейн протоколите са вътрешни за 

мрежата, т.н. „умни договори“ (смарт контракти, Smart 

contracts), които след като се съгласуват физически се 

кодират и изпълняват от компютрите във възлите на 

блокчейн мрежата [5,6,8]. Съществуват и договори за 

взаимодействие с външния за блокчейн мрежата свят, 

които също са компютърно самоизпълняващи се. Те 

изискват страните да се споразумеят за дейностите с трета 

страна - наречена „оракул“ (oracle) - която събира външни 

данни. След като този оракул провери информация и 

потвърди, че условията са изпълнени, договорът се 

изпълнява автоматично. 

Можем да направим и много класификации на 

блокчейн в зависимост от различни критерии. Трябва да 

се отбележи, като се има предвид новостта и развитието 

на технологията, че в класификациите има често 

припокриващи се елементи които не са непременно 

взаимно изключващи се: 

• В зависимост от участието в управлението и 
кооперирането между участниците има три 
вида информационни екосистеми. Като 
разпределена концепция блокчейн се използва 
основно при федеративните и 
децентрализирани екосистеми: 

o Централизирана: Създадена и управлявана от 
една компания - това са бизнес платформите на 
гигантите днес – Amazon, Apple, Google, 
Facebook, Microsoft, AirB&B, Uber и др.; 

o Федеративна: Разработена от индустриални 
консорциуми между фирми; надеждни мрежи, 
базирани на частни блокчейн решения – 
Hyperledger, Ethereum, Corda R3, Ripple и др.; 

o Децентрализирана: Публични мрежи и/или 
криптовалути; характерни за нововъзникващи 
икономики, използващи протоколи вместо 
управление, всеки специализиран в една услуга 
– bitcoin, Stellar, IOTA, NEO и други. 

• В зависимост от етапите на развитие -
протоколите за блокчейн от 1.0 и 2.0 поколение 
имат ограничения по отношение на пропускане 
и скорост на транзакциите. Ограничението е 
резултат от алгоритъма за консенсусно решение 
- да се изгради децентрализирана блокчейна 
мрежа: 

o Blockchain 1.0 – основно криптовалути, пр. 
Bitcoin; 

o Blockchain 2.0 – начало на бизнес приложения и 
платформи, пр, Ethereum; 

o Blockchain 3.0 –пр. IOTA, Nano, or Hashgraph. 
 

• В зависимост от метода за консенсус и 
правата на участниците да четат и пишат в 
разпределената база: 

o Публични – те са отворени за всеки и  са толкова 
силни, колкото и най-слабата им връзка, т.е. 
мащабируемостта и следователно 
пропускателната способност и скоростта на 
транзакциите зависят от капацитета на най-
слабия възел. Също се разделят на такива с 
разрешение за правото на промяна на базата 
данни и без разрешение; 

o Консорциуми – участниците са предварително 
организирани в консорциум, като само 
оторизираните могат да променят съдържанието 
на базата данни; 
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o Частни – участниците са ограничен брой и само 
мрежовите оператори могат да променят 
данните. 
 
 
 

• В зависимост от правилата: 
o Формални правила – те са приети от 

институциите и са силно регулирани от 
официалните правила в протоколите - пр. 
криптовалутите. И това е тяхната сила и най-
голямото предимство. Те са в основата на 
блокчейн и смарт контрактите; 

o Неформалните правила идват от други 
институции - от бизнеса наоколо, от вярванията 
на хората, от етиката, от идеологиите и др. 
Засега, те не са обект на приложение в блокчейн. 

Съществуват много и различни таксономии за 

блокчейн и елементите й [7]. Работната група за цифрови 

активи (DAWG, digita asset  working group) използва 

таксономията на Global Digital Finance (GDF), която 

съдържа следните три категории етикети от най-високо 

ниво, които не са непременно взаимно изключващи се: 

• Токъни за плащане: Токъните, чиито присъщи 
функции са предназначени да служат като 
разменна единица за общо предназначение, 
стойност на носител и / или разчетна единица, 
аналогично на фиат парите; 

• Токъни на финансови активи: Токъни, чиито 
присъщи характеристики са предназначени да 
служат или представляват финансови активи 
като финансови инструменти и „ценни книжа“; 

• Потребителски токъни: Токъни, които са по 
своята същност консумационни, тъй като техните 
присъщи характеристики са предназначени да 
служат или да предоставят достъп до определен 
набор от стоки, услуги или съдържание. 

• Токъни за идентификация: Токъни, които служат 
за идентифициране на участника в мрежата, 
аналогията им е личните карти и паспорти. 

Блокчейн технологията обещава сериозни промени 

във финансовите и бизнес транзакции - от финансово 

включване до ефективност в правителството, 

здравеопазването и всички области на бизнеса. Създаден 

е технически комитет по ISO, като вече има определени 

области за бъдеща работа по стандартизация (Blockchain 

and distributed ledger technologies — Terminology 

https://www.iso.org/standard/73771.html). Аналогично на 

развитието на интернет, приемането и утвърждаването на 

световни блокчейн стандарти ще позволи масово 

навлизане на тези технологии в бизнеса и обществото. 

БЛОКОВИТЕ ВЕРИГИ КАТО НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ И 

ПРОБИВНИ ИНСТИТУЦИИ 

Анализът на блокчейн като икономическа 

технология е в началния си етап – следва се 

институционален крипто-икономически подход. Той 

прилага теорията за транзакционни разходи на Роналд 

Коуз и Оливър Уилямсън към изучаването на 

технологиите за разпределени книги и блокчейн [9]. 

Според нея значително се намаляват транзакционните 

разходи чрез комбинация от криптография, разпределени 

мрежи от данни и алгоритъм за консенсус – фигура 2. 

Криптоикономиката е икономическа парадигма, основана 

на криптографията и е система за икономически 

транзакции, реализирана в компютърна, крипто мрежа. 

Базирана е на криптография, която използва 

криптографски хеш функция (един променлив по размер 

текст може да бъде пресъздаден като едно строго 

определено, съответстващо на текста число, наречено хеш 

(дроб), хеш-стойност или извлечение, 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Хеш-функция) като средство 

за потвърждаване и прехвърляне на информация, активи, 

умни договори и системни състояния на възлите в 

мрежата. Така може да разглеждаме блокчейн и като 

протокол и институционална технология, тъй като 

гарантира доверието от класическите, базирани на 

човека институции към софтуерни алгоритми, които 

се изпълняват от компютри. Институционалният 

криптоикономически подход описва блокчейн като 

институционална технология, която може да се използва 

за създаване на нови цифрови икономики - тоест 

възможности за виртуални институции и организации. По 

този начин блокчейн се превръща в координираща 

институция за улесняване на децентрализираното 

взаимодействие между бизнес организации, които нямат 

доверие помежду си. 

 

Фиг. 2. Криптография, криптомрежи и блокчейн 

В тази точка блокчейн се разглежда от страна на 

икономическа технология, която използва компютърни 

протоколи и умни (smart) контракти за координиране на 

икономическата дейност на бизнесите. Приложението на 

блокчейн като интелигентна икономическа технология е в 

своя начален етап, но съществуват практики, които 

обещават положителни резултати [9]. 

Блокови 
вериги

Криптомрежи

Криптография

https://www.r3.com/reports/digital-asset-working-group-report-july-2019/
https://www.iso.org/standard/73771.html
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Блокчейн технологиите обещават да окажат 

огромно влияние върху икономиката на всяка институция. 

Ръководителите и лидерите трябва да определят дали 

определена инициатива ще има положително 

въздействие върху институциите, ще подобрят 

икономичността на определени клиентски сегменти, ще 

увеличат или намалят взаимодействията и ще създадат 

нов поток от приходи за фирмата. 

В областта на институционалната икономика 

транзакционните разходи са свързани с фукционирането 

на институциите. Нобеловият лауреат Дъглас Норт (1989) 

ги определя като „правила, характеристики на прилагане 

на правила и норми на поведение, които структурират 

повтарящото се човешко взаимодействие“. Друг Нобелов 

лауреат по икономика, Роналд Коуз (1937, 1960), твърди, 

че функцията на институциите е да намаляват 

транзакционните разходи, тези разходи за участие в 

икономически транзакции “[11]. 

Икономическите характеристики на технологиите, 

които прилагат разпределените главни книги или 

блокчейн се различават от технологичните им 

характеристики. Икономическата стойност на блокчейн е 

институционална, а не технологична. Икономията, 

постигната от изпълнението на блокчейн протоколите 

води до икономия при следване на договорите и 

протоколите като цяло. Институционалните технологии, 

които използват блокчейн позволяват създаването на 

мрежи от партньори, които имат различни фирмени 

култури и по принцип не си вярват. Те сключват договори, 

които след това се кодифицират и изпълняват чрез 

протоколи и умни контракти и  оракули. Тези процеси са 

сигурни и бързи и в блокчейн мрежата гарантират 

достоверността и сигурността на ниска цена. 

Протоколът е институция, която улеснява 

надеждната комуникация между агентите, разделени с 

граници на възможно недоверие - граници, които могат 

да бъдат технически (различни операционни системи и 

несъвършени преносни мрежи), географски (глобално 

разстояние), политически (държави и национални 

граници) или културни (различни езици, етноси или 

идеологии). Едно от най-големите предизвикателства 

пред приемането на блокчейн технологията е 

регулаторната несигурност между заинтересованите 

страни, което може да се разреши с приемане на 

законодателни промени както в отделна държава, така и 

в международни и/или глобални институции. 

Въвеждането на иновации като модели и блокчейн 

мрежа и поведенческият икономически подход могат да 

посредничат между фирмите и пазарите и да се приложат 

за иновативен бизнес модел във всяка област и жизнен 

цикъл на бизнеса [3]. Те се определят като технология за 

редуциране на „транзакционните разходи“, понятие, 

първо разработено в икономическата теория, което сега е 

в основата на развитието на пазарните системи.  

ИНСТИТУЦИИ, ТРАНЗАКЦИОННИ РАЗХОДИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЛОКЧЕЙН 

Класическата икономическа теория приема, че 

хората са способни да вземат рационални и 

опортюнистични  решения и че институциите и пазарите 

са здравословни и саморегулиращи се. Компаниите, които 

се управляват централизирано от бордовете и 

мениджърите си, успяват да се справят с оптимална цена 

на бизнес транзакциите, предимно в своя полза, а 

пазарите от своя страна позволяват да се развива 

инициативността на предприемачите и стимулират 

конкуренцията [9,10]. 

Зависимост между инициативността на 

икономическите субекти и цена на транзакциите графично 

е представена на фигура 3. Капитализмът се основава на 

адекватно управление на фирмите, които се конкурират 

на пазарите по отношение на продукти и услуги, цени и 

взаимоотношения с клиенти. Процесите се осъществяват, 

като фирмите заверяват нотариално предварително 

статута си и правилата за функциониране, а с 

контрагентите се договарят предварително за бизнеса по 

правила, записани в договори. При възникване на 

колизия или нарушаване на правилата от някой участник в 

съда се прилагат законите по които е сключен договорът. 

Пазарните дейности са ефикасни, но значителна част от 

пазарно ориентираната дейност практически се 

посредничи чрез организации като централизирани, 

йерархични фирми (търговски посредници), защото 

провеждането на борсови транзакции в рамките на 

пазарите е много скъпо. 

 

Фиг. 3. Зависимост между инициативност и цена на 
транзакциите 

Новият протокол и институция основани на 
блокчейн технологиите могат да подобрят прозрачността 
на бизнес верига за доставки, програмите за лоялност и 
проследяването на поддръжката. 
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Характерни са следните предпоставки за използване 
на блокчейн като институция и протокол за коопериране 
между заинтересованите страни: 

1. Цена на транзакциите. Възможността на 
блокчейн за компютърно изпълнение на 
договорите, чрез смарт контракти и оръкъли и 
невъзможността да се оспорва изпълнението на 
дадена транзакция позволяват да се редуцира 
съществено цената на транзакцията и времето за 
изпълнението й.  

Цена на транзакциите 

включва разходи за транзакции, възникнали при 

намиране и получаване на подходяща информация, 

разходи за договаряне и вземане на решения и накрая, 

допълнителни разходи за изпълнение на договори. 

Обикновено бизнес сделката се определя от цената 

на транзакциите, която зависи от цената на дейностите в 

следните процеси:  

1. Процеса на договаряне и изпълнение: 

a. търсене на информация 
b. анализ и синтез на 

намерената информация 
c. преговори 
d. мониторинг 
e. изпълнение на договора 

2. Разходи: 

a. време 
b. транспорт 
c. услуги на трети страни 

3. Допълнителни транзакционни разходи 

a. вероятни ангажименти 
b. загуби от транзакции и/или 

предоговаряне 

4. Ако транзакционните разходи са 
твърде високи, няма да възникне транзакция 

 

2. Цена на доверието. Блокчейн предоставят 

доверие към данните и организациите, които са включени 

в мрежата, поради изпълнение на предварително 

съгласувани компютъризирани договори. Ако в 

платформата предварително определим кои транзакции и 

части от операции изискват най-високо ниво на доверие, 

то може да ги анализираме и разработим като смарт 

контракти и  оракули. Може също така да включваме и 

нови бизнес партньори въз основа на доверието в техните 

данни. Това може да премахне посредници, чиято 

единствена роля е да „удостоверявате“ доверието. 

Съществува също и възможност за усъвършенстване на 

методологията за оценка на цената на доверието, когато 

станат достъпни нови и подобрени форми на данни. 

3. Предимство на всички. След реинженеринг на 

дейностите в бизнес мрежата и въвеждане на ефективни 

процеси и тяхното компютърно изпълнение за всички 

заинтересовани страни, блокчейн може да изравнява 

пазарните условия за малки и големи бизнеси. 

Организациите, свикнали с традиционното си 

конкурентно предимство от своята верига за доставки, 

вече може да го загубят. Редуцирането на цената и 

времето за навлизане на нови пробивни услуги и 

стартиращи фирми драстично променя бизнес 

екосистемата, както локално, така и глобално. Пример е 

трансформиране на веригата за доставки не само за 

ефективност, а за създаване на нова и диференцирана 

стойност за клиентите и партньорите. 

Цената на доверието. Доверие: Икономически 

ценно, но истински скъпо за поддръжка. Професиите, 

представени във висока степен на доверие, включват 

мениджъри, адвокати и съдии, данъчни специалисти, 

счетоводители и одитори. Като общителни животни, 

хората са зависими от другите хора, не само за оцеляване, 

но и за постигане на по-добро съществуване. Въпреки че 

значението на доверието отдавна е признато от 

изследователите, включително в икономическата 

дисциплина, самото определение на доверието е 

подложено на голяма неяснота. 

 

4. Поделяне на данни, информацията и процедури. 

В основата на блокчейн мрежата е разпределена база от 

данни, която се ползва по предварително договорени 

правила и разработени протоколи. На практика мрежата е 

толкова добра, колкото и данните, които се споделя в 

мрежата от участниците в нея. Включването на партньори, 

които могат да се възползват от данни, които преди не са 

били споделяни или не е имало лесен и евтин начин за 

споделяне повишава значително добавената стойност за 

всички заинтересовани страни. Използването на блокчейн 

платформа в консорциум или даден отрасъл може да 

преодолее онези критичните области, в които има 

недостиг, пропаст в данните - независимо дали тя е за 

получаване или споделяне на информация. 
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Много компании и организации вече подкрепят 

разработването на бизнес приложения. Фондацията Linux 

създаде Hyperledger, отворен код за съвместни усилия за 

разработване на блокчейн технологии за множество 

индустрии. По подобен начин компанията R3 ръководи 

голям консорциум, който разработи Corda, блокчейн 

платформа за използване във финансовите услуги и 

търговията. Корпоративните инвестиции в блокчейн 

достигнаха 1 милиард долара през 2017 г. и се очаква да 

нараснат със сложен годишен темп на растеж от 50 

процента до 2021 г. 

Цената на безплатното 

Цената е каквото плащате, а стойността е каквото 

получавате. Икономическата наука е категорична, че няма 

„безплатен обяд“. Ако използвате продукти на гигантите 

Amazon, Apple, Facebook, Google, Instagram и др. и 

смятате, че те ви предлагат услуги безплатно, то явно не 

правите правилна оценка на активите си (явни или 

неявни). При тези „безплатни“ услуги разменната цена е 

вашата лична информация и нейната поверителност. 

Гигантите я продават на рекламодатели, а те манипулират 

вашето търсене и ви предлагат целенасочено продукти и 

услуги, които са настроени спрямо вашите желания и 

нужди. Нормално е с изненада в един момент да 

разбирате, че много хора и институции също имат вашите 

данни, които сте предоставили доброволно и се 

възползват от тях. Очакванията са някъде във времето, 

когато технологията на блокчейн достигне зрялост, 

приложенията й да са потенциално алтернатива на 

гигантите, големите централизирани монополи, които 

доминират в бизнеса и живота ни сега. 

Децентрализираните подходи към проблемите с 

централизираното доверие са обещанието на блокчейн 

технологията. 

 

Децентрализираните мрежи имат присъщата 

способност да предоставят услуги чрез организиране на 

пазар и глобална конкуренция. Те създават отворен пазар 

с ниски бариери за навлизане на нови участници, където 

мащабните производители с най-ниска себестойност на 

производството ще спечелят значителен пазарен дял. 

Това ще доведе до съществен спад в цената на стоките и 

услугите, както и на инфраструктура, използвани в 

цифровата икономика. Ако чрез блоковите вериги се 

използва икономика на токъни (жетони) в разпределена 

и/или децентрализирана софтуерна система, може да се 

използват предимствата на новите високи технологии и 

бизнес модели и се реализира висока добавена стойност. 

Токън икономика може да обвърже добавянето на 

стойността и нарастването на капитала с общото търсене, 

а не с общата печалба, като създаде възможности за 

повече инвестиции в нови продукти и услуги. 

Прекъсването на връзката между маржовете и 

добавянето на стойност е един от ключовите фактори, 

които правят тези икономически системи атрактивни. 

Като резултат от блокчейн приложенията се получава 

насърчаване на индустриите да модернизират и 

реформират неефективните системи за логистика, 

търговия и гарантиране на произхода на стоките по 

начини, които не приличат на първоначалната им визия и 

решение. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА БЛОКЧЕЙН ПРОТОКОЛИ КАТО 
БИЗНЕС ИНСТИТУЦИЯ 

Историята на интернет показва, че се получи 
съществено увеличение на  обема на международната 
търговия чрез намаляване на разходите за координация 
на информацията, а блокчейн може да редуцира 
разходите за транзакциите и доверие, времето за 
изпълнение. 

Нашият фокус е върху блокчейн технологията и как 

тя може да формира нова икономическа инфраструктура 

за прехвърлянето и обмена на цифрови стойност и активи 

без участието на традиционните посредници. Блокчейн 

институциите могат по същество да изместят начина, по 

който настоящите институции и структури на управление - 

като фирми и мрежи управляват веригите за доставки за 

преодоляване на информационните разходи, като отварят 

нови институционални възможности. Очаква се 

използването на смарт контрактите и  оракулите скоро да 

промени съществено начина, по който юристите 

практикуват. 

Пример за реализация на протокол и умни договори 

като институция е показан на фигура 4. Тя включва 

архитектура на блокчейн система, която се състои от 

хардуер на мрежовия възел (процесори, разпределена 

памет и мрежови контролери), информационни блокове t 

и t+1 от блоковата верига (антетка, входно/изходна 

информация за транзакцията, код на контракта) и 

разпределени приложения (идентификация, сигурност, 

криптовалута, управление на активи и др.). 

Протоколът изпълнява следните стъпки от процес за 

осигуряване на сигурни транзакции чрез блокчейн мрежа:  

• Определяне на първоначалното и 
следващите преходни състояния на обекта 
(актива), които включват: 

o Правен договор 
o Компютърен код 

• Разпределена транзакция за промяна 
на състоянието на обекта в оторизираните 
възли; 
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• Рамка на последователността на 
работния процес. 

 
Фиг. 4. Архитектура на блокчейн система, като протокол и 

институция 

Използването на интелигентни датчици (сензори) за 
отчитане на състоянието на обекта позволява да се 
въведе и интелигентност в системата при следване на 
следния протокол:  

• измерване на вход и изход от интелигентни сензори; 
• избор на тайна стойност на показанията на сензора, 

избрана от потребителя; 
• идентификация (цифров подпис) на доставчика и 

получателя на активи; 
• изпращане на информация, свързана с използването 

на актива; 
• генериране на транзакция с блокчейн, изискваща 

поне една тайната стойност;  
• промяна на информацията в блокчейна транзакция, 

която да отразява получената тайна стойност на 
показанието. 

Потенциалните решения за управление на 
информационните и транзакционните разходи в 
съвременната глобалната търговия зависят съществено от 
наличните технологии и от способността на 
предприемачите да прилагат тези технологии. 

За разглеждането на блокчейн като един бизнес 
протокол сред много протоколи следва да се отговори и 
на следните въпрос за по-нататъшни изследвания и 
приложения за протоколи: 

• Кои са основните икономически характеристики 
на протокол като институция? 

• Какви икономически и технологични 
характеристики са необходими за създаването на 
ефективен протокол?  

Отговорът на тези въпроси ще предостави не само 
нови насоки за възможни случаи на използване на 
блокчейн и реализации, но по-съществено трябва да 
помогне за разработването на път към институционалната 
структура на криптоикономиката. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и БЪДЕЩИ РАЗРАБОТКИ 

Блокчейн технологията е все още в началото на 
развитието си. За сега се предполага, че предимствата й 
могат да бъдат използвани в определени групи и 
индустрии, които могат да се договорят за правилата и 

протоколите си, а не в обществената сфера, където е 
стартирала. Тя има ясно обещание - да осигури по-добра 
прозрачност и проследяване в транзакциите на 
предприятията, чрез смарт контракти. Но тези употреби 
може да се окажат по-ограничени от предвидените в 
много от първоначалните прогнози. Необходимо е време 
и прототипно доказване на предимствата на тази 
пробивна технология. Изследванията и развитието на 
бизнеса на блокчейн са от съществено значение. 
Възможностите за трансформация на блокчейн 
експертиза и голямото положително въздействие, което 
може да има за нашата икономика и жизнен цикъл са 
често в новините и заглавията на научните публикации. 
Предприемачите, които инвестират в изследванията и 
комерсиализацията на блокчейн се очаква да имат 
съществени предимства при достигане на етапа на 
зрялост. Прогнозите са, че пробивните и успешни 
блокчейн решения ще доведат до интензивни и бързи 
промени, дълбоко прекрояващи институции, 
икономически системи и обществени системи, 
съществуващи от стотици години. 

Направеният анализ на възможностите за развитие 
на нови пробивни бизнес модели показва, че навлизането 
на нови ИКТ технологии за обработка на данни и 
дигиталната трансформация влияе позитивно на бизнеса 
и осигурява предпоставки за нови решения. Индустриите 
се променят много бързо и ще изглеждат съвсем 
различно през следващото десетилетие когато се очаква 
блокчейн технологиите да са успешно приложени. 

Следващата планирана стъпка на автора и екипа му 
е разширяване на обхвата и експериментите във всички 
степени на висшето образованието в областта на блокови 
вериги, както и разработване на пилотен проект за 
комерсиализиране на институционалната организация за 
бизнес продукти и услуги и използваните ИКТ в конкретен 
конкретни отрасли и обекти като: 

• Селскостопанско производство и потребление на 
продукти. Разработва се пилотен проект за 
платформа базирана на блокови верига и 
икономика на токъни, като се проучват възможности 
за доверено продаване и купуване на продукти от 
рози. Проучват се и възможности за използване на 
дериватни инструменти при договорите; 

• Интелигентен туристически комплекс, както и 
последващо разработване на концепция и прототип 
за интелигентна блокчейн платформа за екосистема 
в туризма. Реализирането на платформата ще 
позволи иновативните играчи на пазара да бъдат 
конкурентноспособни и адекватно стимулирани за 
всеки привлечен допълнителен турист, който ползва 
услуги извън тези, свързани с основните по договора 
с туроператора, и подобрява икономическите 
показатели на дестинацията като цяло. 
Доставчиците на основни и спомагателни услуги при 
интелигентната екосистема на терирорията на 
туристическата дестинация не само ще подобряват 
параметрите на предлагания продукт, чрез неговото 
по-рационално управление, но и ще постигат 
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конкурентоспособност, която е предимство за 
всички участници в екосистемата. 
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МОДЕЛИРАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ С БЛОКОВИ ВЕРИГИ В 
СТРУКТУРАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС 
 
Румен Драганов 

Резюме: Акцентът на изследването е прилагането на блокчейн като нововъзникваща технология, която 
може радикално да подобри операциите, що се отнася до услугите, контролиращи туристическите 
курорти и може да създаде нови възможности за иновации. Разработването на блокчейн технологии през 
последните няколко години включва примери на мрежи от различни организации, които си сътрудничат за 
създаване на стойност и подобряване на конкурентоспособността. Този тип мрежа може да осигури заедно 
с местните заинтересовани страни в туристическите курорти и МСП на местните пазари допълнителни 
активи по отношение на стоките и услугите между участниците. 

MODELING OF THE BLOCKCHAIN PLATFORM ON SERVISES CONTROLING IN THE 
STRUCTURE OF THE TOURISM RESORTS 
 

Rumen Draganov 
 
Associated professor, PhD  
Institute of analysis and prognosis in tourism, SULSIT, Sofia 

 
Abstract: The focus of the study is the implementation of Blockchain as an emerging technology that can radically 
improve operations when it comes to services controlling of the tourism resorts, and can create new opportunities for 
innovation. Development of blockchain technologies in last few years involves examples of networks of various 
organizations that collaborate to create value and improve competitiveness. This type of network could provide together 
with local stakeholders in tourism resorts and SMEs on local markets additional assets as to the goods and services 
between the participants.  

Keywords: Innovation, Tourism, Tourism resorts, Blockchain;  
JEL Classification: Z32 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Моделирането на интелигентна платформа за 
контролиране и управление на услуги с блокови вериги 
(блокчейн) в структурата на туристическия комплекс има 
за цел постигането на оптимален организационен 
контрол на предоставяните услуги посредством 
редуцирането на цената на бизнес транзакциите и 
повишаването на доверието между участниците, чрез 
използване на интелигентни технологии. В отделните 
възли на субектите, включени в структурата на 
туристическия комплекс, се монтират интелигентни 
сензори и устройства със съответния софтуер към тях, 
които свързват различните възли. Възлите представляват 
технологични блокове, съставени от уреди и 
роботизирани устройства, свързани в локална 
интелигентна платформа, която чрез смарт контрактите и 
воденето на регистъра гарантира неотменимост на 
транзакциите и създава поле за ефективна икономика. 
Схемата на модела (Фигура 1) следва логиката на 
принципа на интелигентната блокова система за 
реализиране на сигурно и сертифицирано извършване и 
заплащане на услуги в туристически комплекс, без да се 
разчита на трета страна.  

 
МЕТОДИКА 

Изследването чрез въпросник беше проведено 
през февруари-май 2019 г. и беше създадено, за да 
отговори на въпроса за научните изследвания дали 
индустрията е подготвена и по кое съгласие е готова да 
приеме блокчейн в своята оперативна структура и 
функции. Въпросникът беше разпространен и 
последователно бяха проведени полуструктурирани 
интервюта с 210 експерти от туризма и от МСП в 
туристическия курорт Св. Св. Константин и Елена. 
Администрацията на въпросника беше лице в лице и 
последва интервю веднага след попълването на 
въпросника. Въпросите, зададени във въпросника бяха 2 
вида: - двустепенни общи въпроси от социално-
икономическия профил на респондентите и втори тип 
бяха седемстепенни свързани с подготвеността на 
туристическата индустрия за приемането на блокчейн 
технологията в туристическия комплекс. Този раздел от 
въпроси ни позволи да изготвим анализ на проучване на 
възможностите за приложение на блокчейн за 
туристическия комплекс Св. Св. Константин и Елена. 

Дигиталната трансформация и блокчейн 
технологията ще имат четири потенциални приложения в 
индустрията на гостоприемството (според 91% от 
анкетираните). При провеждане на дълбочинните 
интервюта се отличиха следните тенденции: 
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- Големите хотелски вериги като Marriott, които 
работят с хиляди доставчици в различни географски 
области, когато използват публична или частна версия на 
технологията на блокчейн (като IBM Blockchain Platform), 
могат да въведат интелигентни договори за 
проследяване на доставките и рационализиране на 
доставката логистика - от договаряне на управление на 
доставките до сделки с доставчици, потребители и т.н. 
(Петко Русков - Софийски университет "Св. Климент 
Охридски"); 

- Надеждност при договаряне: Bloccain може да 
захранва интелигентни договори между хотелски вериги 
и множество юридически лица, от франчайз 
споразумения и предпочитани договори за доставчици 
до корпоративни групи и договори за бизнес пътуване и 
др. (Стоян Денчев - УниБИТ); 

- Универсални цифрови идентификатори: в бъдеще 
блокчейнът може да предостави на универсалните 
потребители информация за пътуване, за онлайн 
резервации и хотелски резервации, членство в програми 
за лоялност и в крайна сметка по-лесни и по-безопасни 
онлайн транзакции. (Елена Косева - курорт Св. Св. 
Константин и Елена); 

- Друго използване на блокчейн е токенизиране на 
настоящите програми за лоялност чрез замяна на 
старомоден план за пробег или колекция от услуги, 
картите на клиентите за лоялност и дори награждаването 
с цифрови карти blockchain (Ваня Добрева - IAPIST); 

Според Максим Щърков (президент и 
изпълнителен директор на HeBS Digital) изкуственият 

интелект (AI) ще има по-непосредствено въздействие 
върху програмите за лоялност към хотела, отколкото 
машинно обучение за маркетинг и ценообразуване. AI 
ще подобри драстично обслужването на клиентите чрез 
чат блогове и AI гласови асистенти и други. За да се 
постигне каквато и да е оптимизация на блоковата 
система, трябва да се предвиди интегрирането на всички 
предишни наследени системи, а не само да се свързва с 
тях. И ключовите въпроси са: „Кой ще плати за тази 
огромна инвестиция?“, И „Кога блокчейна система за 
дистрибуция ще изплати инвестициите си в Приложното 
програмиране. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ 

Екосистемата на туристическия комплекс включва 
традиционната информационна система между 
отделните партньори, съчетана с нови блокчейн 
решения, чиито сензори са в свързващи в система чрез 
„интернет на обектите” (IoT). Обектите свързани в 
системата са туристическите партньори - потребители и 
доставчици  на основни и допълнителни услуги, 
включващи местата за настаняване, хранене и 
развлечения, туроператорите и туристическите агенции, 
транспортните и логистичните фирми, земеделски 
предприятия, и фирми за търговия, 
телекомуникационни, банкови и застрахователни 
компании и др. Технологиите с блокови вериги и 
базирани на IoT помагат да се изгради надеждно, 
самоорганизирано, отворено и екологично съобразено 
интелигентно потребление, включващо всички страни на 
екосистемата, при максимална лоялност между 
партньорите. 

 

Табл. 1. Таблица на екосистемата на туристическия комплекс. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА УСЛУГИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИ ФУНКЦИИ ИНТЕЛИГЕНТНИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННА 
БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМА 
НА БАЗА СТРУКТУРАТА 
НА ТУРИСТИЧЕСКИ 
ОБЕКТ 

МАТЕРИАЛНИ 
УСЛУГИ 

НАСТАНЯВАНЕ Потребностите от подслон Блокчейн  токен система 
за подслон 
Обслужващи технологии 

Физиологичните 
потребности 

Обслужващи роботи  

Пасивни технологии 

ХРАНЕНЕ Потребности от храна 
напитки 

Обслужващи роботи 

Блокчейн система за 
хранене 

ТРАНСПОРТ Осигуряване на достъп Блокчейн токен система 
за транспорт 
Дигитализирана схема 
за управление 

Вътрешен транспорт Умен транспорт 
Блокчейн  токен система 
за транспорт 

КОМУНИКАЦИИ Телекомуникации Безплатен достъп до Wi-
Fi 
Блокчейн токън система 

Вътрешни комуникации Система за ранно 
оповестяване 
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Апликации 

УСЛУГИ Здравни Блокчейн токен система 
за здравни услуги 
Система за оповестяване 

Търговски Блокчейн токен система 
за търговски услуги 
Онлайн  търговия 
 

РЕГУЛИРАЩИ 
УСЛУГИ 

НОРМАТИВНА 
РАМКА 

Обща регулаторна рамка Информационна 
сигурност 

Политики на местата  
предлагащи услуги 

Система за информация 
и съобщения  

ОРГАНИЗАЦИЯ Информационни процеси Блокчейн токен система 
Организационна структура Линейно-функционална 

система за регулация 
АДМИНИСТРИРАНЕ Политическа рамка  Система за постоянен 

контакт 
Административно 
управление 

Система за информация 

УПРАВЛЕНИЕ Управление на активите Блокчейн ситема за 
умни договори 

Човешки ресурси Блокчейн система за 
управление на 
човешките ресурси 

АСОЦИИРАНЕ Вътрешни 
неправителствени 
организации 

Умна информационна 
система  

Външни неправителствени 
организации 

Умна информационна 
система 

КУЛТУРНИ УСЛУГИ ПРИРОДНА СРЕДА Паркове и градини Умна система за 
поддържане 

Гледки (vista point) Обслужващи роботи 
КУЛТУРЕН 
КАЛЕНДАР 

Календар на събитията Обслужващи роботи 
Организация на 
международни прояви 

Блокчейн система за 
управление  

КОНГРЕСНИ 
СЪБИТИЯ 

Конгреси Обслужващи роботи 
Конференции, форуми, 
срещи 

Обслужващи роботи 

СПОРТ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Професионални Обслужващи роботи 
Непрофесионални Обслужващи роботи 

 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ПРОГРАМИ 

Училища Обслужващи роботи 

Семинари Обслужващи роботи 

ПОДДЪРЖАЩИ 
УСЛУГИ 

ИНФРАСТРУКТУРА ВиК Блокчейн система за 
управление 

Енергоснабдяване Блокчейн система за 
управление 

СУПЕРСТРУКТУРА Сгради Блокчейн система за 
управление 

Съоръжения Блокчейн система за 
управление 

СИГУРНОСТ Охрана на територията Обслужващи роботи 
Система за ранно 
оповестяване 

Обслужващи роботи 

КАЧЕСТВО НА 
ПРЕБИВАВАНЕТО 

Контрол Блокчейн система за 
управление 

Мониторинг Блокчейн система за 
управление 

ЕКОЛОГИЯ Опазване на околната 
среда 

Блокчейн система за 
управление 

Провеждане на акции Обслужващи роботи 

Съставена от автора 

В таблица 1 са посочени основните услуги в 

екосистемата на туристическия комплекс. Приложено 

към структурата на туристически обект отделните услуги 

в екосистемата са: 
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Материалните услуги - включващи всички 
доставчици на основни и допълнителни услуги на 
територията на туристическия комплекс. Това са местата 
за настаняване, хранене и развлечения, търговски 
обекти, които предлагат стоки и услуги като 
допълнителна услуга – магазини, галерии, ателиета за 
разкрасяване, спа и уелнес услуги, спортни развлечения, 
забавни игри, театри и др. В това число са 
телекомуникационните, банковите и застрахователни 
услуги, медицинските услуги. Логистичните услуги 
включващи всички налични видове транспорт. 
Материални услуги предоставят и регистрирани 
туроператори и туристически агенции, които предоставят 
услуги на място за посетителите на туристическия курорт.  

Културните услуги включват културните събития, 
развлекателни и забавни програми, спорт и посещения 
на различни събития. Към тях се числят и местата за 
отдих - парковете, реките и езерата и места с 
впечатляваща гледка (vista point).  

Регулиращите услуги са свързани с капацитета на 
туристическата екосистема и регулират важни процеси 
свързани с достъпа на посетителите до туристическия 
курорт, регулиране на достъпа и капацитета на всяка 
отделна зона, и на територията като цяло. Тези услуги 
участват в интелигентната екосистема на структурата на 
туристическия комплекс, като са свързани със системата 
за контрол и наблюдение. Чрез тази система се 
контролира дейността на съответните доставчици. 

Поддържащите услуги представляват 
последователност от действия, които създават условия за 
функционирането на системата. В структурата на 
туристическия комплекс те обхващат елементите на 
системата свързани със сигурността, поддържане на 
пътната и парковите територии, функционирането на 
инфраструктурата, захранването с електрическа енергия, 
ВиК и др.  

Платформата използва IoT устройства вместо ръчен 
запис и проверка, което намалява човешка намеса в 
системата. Технологията за смарт контракти на договори, 
чрез определи набор от автоматизиран код, обработва 
компютърно информацията в реално време и гарантира 
тази лоялност. Дигитално представяне на фиатните пари 
може да бъде с криптовалута от глобалната мрежа (като 
се подчинява на регулацията, която се прилага към 
глобалната платежна система) или собствена 
криптовалута (появата на местни активи или токъни на 
туристическия комплекс). Разпределената главна книга и 
блокчейн в модела е изградена с изричната цел да 
записва и налага бизнес споразумения между търговски 
партньори – потребители и доставчици на туристически и 
други услуги. Тя използва уникален подход за 
разпространение на данни и семантика на транзакциите, 
като същевременно набляга на характеристиките на 

разпределените книги, които са привлекателни за 
фирмите, а именно надеждното изпълнение на 
договорите по автоматизиран и приложим начин. 
Визията на системата позволява на множество 
разпределени приложения и услуги да преминават през 
стандартни слоеве (нива) на протоколите за идентичност, 
консенсус, бизнес логика, дефиниции на данни и 
управление.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирането на интелигентна платформа за 
контролиране и управление на услуги с блокови вериги 
(блокчейн) в структурата на туристическия комплекс има 
за цел постигането на оптимален организационен 
контрол на предоставяните услуги посредством 
редуцирането на цената на бизнес транзакциите и 
повишаването на доверието между участниците, чрез 
използване на интелигентни технологии. В отделните 
възли на субектите включени в структурата на 
туристическия комплекс се монтират интелигентни 
сензори и устройства със съответния софтуер към тях, 
които свързват различните възли. Възлите представляват 
технологични блокове съставени от уреди и 
роботизирани устройства, свързани в локална 
интелигентна платформа която чрез смарт контрактите и 
воденето на регистъра гарантира неотменимост на 
транзакциите и създава поле за ефективна икономика. 
Схемата на модела (Фигура 1) следва логиката на 
принципа на интелигентната блокова система за 
реализиране на сигурно и сертифицирано извършване и 
заплащане на услуги в туристически комплекс, без да се 
разчита на трета страна. 

Туристическите обекти в екосистемата на 
туристическия комплекс и доставчиците на услуги 
разполагат с налична оперативна система и налична 
информационна система със съответната инфраструктура 
на технологичен възел, която след това може да 
осъществява транзакции с множество различни 
партньори за различни цели, всички притежаващи копие 
от главната книга, като същевременно по този начин се 
осигурява гарантиране на поверителността. В системата 
са налични множество различни конкурентни 
нотариални консенсусни интелигентни договори на 
доставчици, данни и други интелигентни договори за 
услуги на външни за системата обекти - оракли (oracle). 
Интелигентните договори могат да бъдат внедрени 
еднократно и използвани от множество приложения, 
като цялата екосистема се управлява от и за нейните 
потребители чрез прозрачен и отворен процес. 
Платформата позволява да бъдат разгърнати множество 
различни приложения, създадени за напълно различни 
цели, като в бъдеще договорите и друга информация, 
управлявана от тези приложения, може да бъде 
комбинирана по нови начини за всяка отделна 
конкретна цел. 
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Фиг.1. Схема на модела на платформа за блокчейн на туристически комплекс 

. 
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Abstract. The development of identification as a science and practice has a history of more than 50 years. It is central to 

all major international scientific and national fora (IFAC, IFIP, etc.). The number of publications in this field is also huge. 

The purpose of the author of this article is merely to outline the main tasks of identification as an integral part of 

dynamic object control. The references cited may guide the reader interested in the subject. 

Key Words: Models; System Identification; Control 

 

В голямата си част съзнателната дейност на човека 

се свежда до идентификация на окръжаващата го среда. 

Но това е само една страна на тази дейност и, може би, 

не най-съществената, защото в противен случай човек би 

се превърнал в пасивен наблюдател, а идентификацията 

– в самоцел. Човешкият прогрес би бил немислим, ако 

процесът на научното познание е еднопосочен – от 

обекта към субекта. Само чрез разкриване на 

действената страна на научното познание, която е 

насочена към активното въздействие върху 

окръжаващата ни среда (естествена или създадена от 

човека), с цел нейното изменение, може да определи 

мястото, ролята и взаимодействието на 

идентификацията, като наука и практика, с другите 

частни науки, в т.ч. и науката за целенасочено 

управление на тази среда. 

Обекти и модели на обектите. Понятията „обект” и 

„модел” са фундаментални в теорията на управлението. 

Те се намират помежду си в съотношение на оригинал 

(праобраз) и изображение (образ). Обектът е средата, в 

която се осъществяват причинно-следствените връзки в 

окръжаващата ни природа, а моделът е имитатор 

(преобразувател), който позволява да се 

възпроизвеждат, по наше желание, тези връзки и, в 

частност, ефективно да се предсказва следствието по 

причината. 

Задачата на идентификацията възниква в два 

случая. Първо – в процеса на познанието, когато с 

помощта на модела се изучава механизмът на 

функциониране на обекта, като обособен елемент в 

окръжаващата ни среда, и второ – в процеса на 

управлението, когато е необходимо да се съгласува 

поведението на обекта с условията на околната среда. 

Познавателните модели нямат ориентация към 

конкретни приложения. Те трябва да удовлетворяват 

потребностите на познанието въобще и механизмът на 

тяхното изграждане не може да бъде сведен до прости 

алгоритмични процедури. Моделите от втория тип 

трябва да удовлетворяват конкретните потребности на 

управлението. Това предопределя, от една страна, 

повишена взискателност към  възможностите на самия 

модел, а от друга страна позволява да се използват 

достатъчно формализирани процедури при 

изграждането им. Обект на следващото изложение са 

модели от втория тип. 

Моделът е продукт на идентификацията на обекта. 

Някои влагат в понятието „идентификация” по-широк 

смисъл, като включват в него и неемпирични 

(аналитични, изчислителни) подходи при изграждането 

на модела. В теорията на управлението 

идентификацията се разглежда като експериментална 

процедура върху реалния обект, тъй като тя може да се 

сведе до система от формални правила, почиващи на 

математически издържана теория и не се обвързва с 

всичките неудобства, свързани с технологичното, 

конструктивното и т.н. разнообразие  на реалния обект. 

Разбира се, че сведения от конструктивен и технологичен 

характер може съществено да облекчат 

„експерименталната” идентификация, особено при 

определяне на структурата на модела.   

Моделът е описание на реалния обект на 

определен език. Общопознавателните модели 

обикновено се описват на разговорен език (лингвистични 

модели). Езикът на моделите за целите на управлението 

им е езикът на математиката (абстрактен модел). 

Конкретната форма, в която се реализира математичният 
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модел, зависи от задачата, която се решава с негова 

помощ. В теорията на управлението се използват всички 

форми на математично описание – алгебрични, 

диференциални, диференчни и интегрални уравнения (в 

т.ч. и описания в пространството на състоянията), 

предавателни функции, честотни и времеви 

характеристики, функционални разложения и т.н. 

Понятието „обект” следва да се възприема в най-

широкия му смисъл – от конкретно устройство до сложна 

съвкупност от елементи, организирани в някаква 

система. Обектите взаимодействат с окръжаващата ги 

среда, тъй като те са част от тази среда. Самото отделяне 

на обекта от средата е условно, до колкото такава 

необходимост възниква при решаване на една или друга 

задача. Обектът може да се „разширява” за сметка на 

включване към него на нови елементи от средата, ако 

това се налага за по-ефективното му управление. 

Връзката на обекта с околната среда се осъществява по 

каналите на входните въздействия (входни величини, 

входове на обекта) и изходните сигнали (изходни 

величини, изходи на обекта).  

Разграничаването на обекта от средата може да се 

опише приблизително по следния начин: Избира се 

някакъв предварителен модел на обекта F1, като част от 

средата, в която той функционира. С този предварителен 

модел, с помощта на допустимо управление и зададено 

въздействие на средата, трябва да се реализира 

зададената цел на управлението. Изпълнението на  

целта трябва да се проверява, напр. по експертен начин. 

Ако съществува допустимо управление, при което се 

реализира желаната цел, с това завършва и процесът на 

„отделяне” на обекта от средата. В противен случай 

следва обектът да се „разшири” за сметка на включване 

към него на нови елементи от средата. Новият модел F2 

по-успешно би реализирал желаната цел в областта на 

допустимите управления, за сметка на допълнително 

управление на новите елементи от средата, включени в 

обекта. Тази процедура на добавяне на нови елементи от 

средата към обекта продължава, докато се реши 

поставената задача. Трябва да се присъединяват такива 

елементи, които най-интензивно въздействат за 

постигане но желаните цели на управлението и които 

може ефективно да се управляват. Ако и при най-

добрата процедура на формиране на модела целите не 

се достигат, това показва, че при зададените 

възможности на обекта и средата целите са 

недостижими и трябва да се изменят. Формализацията 

на така описаната процедура на структуриране на 

модела е свързана с големи, често непреодолими 

трудности и решението може да се търси по пътя на 

експертните оценки. Не по-маловажен въпрос при 

структурирането на модела е определянето на 

„рационалния” брой входове и изходи на обекта, 

свързващи го със средата. Това може да се извърши чрез 

ранжиране на входовете и изходите по степента на 

влиянието им при изпълнението на целите на 

управлението. За решаване на тази задача съществуват 

ефективни методи. 

Моделът на обекта, в най-общия случай, може да 

се зададе с операторното уравнение y=F(u) (или по-

общия запис F(u,y)=0 ), където  u  и  y   са входовете и 

изходите на обекта (в общия случай векторни величини), 

а операторът F указва последователността от 

математични операции, с които системата функции u се 

преобразуват в системата функции y. Този модел на 

практика не може да отразява цялостно механизма на 

процесите, които протичат в реалния обект. Всеки 

реален обект притежава (поне теоретично) безкрайно 

число начини, по които той е свързан със средата, в която 

функционира (безкрайна размерност, т.е. притежава 

безкрайно число входове и изходи) и безкрайно число 

белези (сложна динамика, която може да се опише с 

диференциални уравнения от безкрайно висок ред). 

Очевидно моделът не може да е адекватен (абсолютно 

точен) с реалния обект и при съставянето му се налага 

редукция, както на размерността му, така и на реда. За 

целите на управлението на обекта е достатъчно моделът 

да е „изофункционален” на обекта, т.е. да реагира по 

един и  същи начин с него при едни и същи входни 

въздействия. 

Синтез на модели. Под синтез на модел се 

означава намиране на моделен оператор F, който, в 

определен смисъл, е близък с „оператора” Fo, на обекта.  

Понятието „оператор” е атрибут на математиката. В 

реалните обекти преобразуването на входните 

въздействия в изходни сигнали е резултат на 

механически, химически, термодинамични или други 

процеси. Когато се говори за „оператор” на обекта Fo, с 

това само се означава, „маркира” резултатът от тези 

преобразувания. Понятието „близост на два оператора” 

е твърде относително и не може да се дефинира 

еднозначно. Обикновено тя се оценява чрез подходящо 

избрана метрика (разстояние) m(Fo,F), която добива 

нулева (или минимална) стойност при Fo =F. Тъй като 

операторът на обекта е неизвестен, по-точно казано той 

не кореспондира на езика, на който е записан 

операторът на модела, метриката се оценява на базата 

на реално измерими величини, напр. изходите на обекта 

и на модела  (изискването за изофункционалност). 

Пример за такава метрика е квадратичната норма (сума 

от квадратите на разликата от изходните величини на 

обекта и модела). Синтезът на моделния оператор се 

извършва от условието за минимална стойност на 

избраната метрика. Сходството на задачата на 

идентификацията с някои задачи от теорията на 

оптималното управление, теорията на статистическите 

решения и други утвърдени научни дисциплини е 

допринесло много за окомплектоването й с 

необходимия асортимент от подходи, методи, алгоритми 

и друг математичен инструментариум. Но както и всяка 
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друга наука, така и идентификацията създава свои 

специфични методи за решаване на специфичните си 

проблеми. 

Моделният оператор, както беше казано, може да 

се получи аналитично (изчислително) или 

експериментално (идентификация). Аналитичният 

подход много често е неизползваем, поради 

недостатъчната изученост на технологичните процеси, 

или при тяхната неповторяемост в еднотипни обекти. Не 

винаги задоволява и точността на получените модели, 

вследствие натрупването на грешки от приемане на 

различни, опростяващи анализа, допускания. При 

идентификация експериментът се извършва върху 

реалния обект в режим на нормалната му експлоатация, 

или при изкуствено създадени условия, специално 

създадени за целите на експеримента. Обектът се 

разглежда като „черна кутия”, т.е. единствената 

информация за процесите, които протичат в него, може 

да се получат чрез обработка на входните въздействия и 

изходната реакция на обекта. 

Удобно е при идентификацията да се отделят два 

типа задачи. Първата е свързана със структурирането на 

модела, т.е. отнасянето на оператора към определен 

клас оператори (линейни, нелинейни, със съсредоточени 

или разпределени параметри, стационарни или 

нестационарни и т.н.). В повечето случаи структурата на 

модела не може за се определи по експериментален 

път, а се определя по аналитичен или експертен начин. 

Наличието на добре обоснована допълнителна 

информация за обекта може съществено да облекчи 

структурната идентификация. Така например, ако има 

достатъчно основание да се приеме, че моделът е от 

класа на линейните оператори, задачата на структурната 

идентификация може да се сведе до несравнимо по-

простата задача за определяне на реда на линейното 

диференциално (диференчно) уравнение. 

При определена структура на модела, задачата на 

идентификацията се свежда до оценяване на определен 

брой параметри на модела (напр. коефициентите на 

диференциалното уравнение). Това е вторият тип задача, 

която може да се означи като „параметрична 

идентификация”, или просто – оценяване на параметри. 

За разлика от структурната идентификация, 

параметричната идентификация разполага с достатъчно 

обосновани и проверени на практика методи. 

Класификация на моделите. Идентификацията на 

обектите не е самоцелна задача, а етап при решаване на 

друга, по-обща задача. Първото и основно ограничение 

на класа на допустимите модели е ограничението за 

тяхната физическа реализуемост. Моделът е физически 

реализуем, ако изходната му величина y не зависи от 

бъдещи стойности на входната величина u. Такива 

модели не противоречат на принципа на причинно-

следствената връзка и съществува, поне потенциална 

възможност, да се реализират като физически устройства 

(точно или приблизително). Второто ограничение на 

класа на допустимите модели е ограничението за 

„екстраполацируемост”, т.е. моделът, получен при 

идентификацията му чрез обработка на определен набор 

експериментални данни, да удовлетворява и всеки друг 

набор от данни, получени от реалния обект. С други 

думи, с модела трябва да се обясняват всички ситуации, 

които възникват в реалния обект, а не само тези, на 

базата на които е изграден. Това е необходимо, тъй като 

с модела се синтезира управление на обекта, който 

трябва да реализира целите на управлението при всички 

обстоятелства, предвидени и непредвидени в процеса на 

идентификацията. 

За идентификацията от значение са някои 

структурни свойства на модела, основните от които са: 

• Линейност. Това са модели, които 

удовлетворяват принципа на суперпозицията, 

т.е. реакцията им на сума от няколко входни 

сигнала да е еднаква на сумата от реакциите на 

всеки един от тях. В противен случай моделът е 

нелинеен. Свойството „линейност” е 

фундаментално. То лежи в основата на 

линейната теория на управлението (така също и 

на линейната идентификация), която, поне за 

сега, е най продуктивната област в теорията и 

практиката на автоматичното управление. 

• Стационарност. Това са модели с постоянни 

във времето свойства, т.е. 

y(t-to) = F[u(t-to)],  

за всеки начален момент to. В противен случай моделът 

е нестационарен. Моделирането на нестационарни 

обекти не е тривиална задача. За това се изисква 

определена „стабилност” на нестационарността. Това 

означава, че за да може нестационарността на обекта да 

се „заложи” в модела, тя трябва да може да се опише. 

Описанието може да е с детерминирана функционална 

зависимост (модели с детерминирана нестационарност) 

или с вероятностни характеристики (стохастични 

модели). Когато нестационарността в обекта не може да 

се опише, моделирането губи смисъл. 

• Динамичност. Това са модели с „памет”, в 

които е включена част от „праисторията” на 

процесите в обекта. Това най-често са 

диференциални (диференчни) уравнения. В 

противен случай моделът е статичен (без 

памет). 

• Непрекъснатост. Това са модели, които се 

описват с непрекъснати във времето 

функционални (или други ) зависимости. В 

противен случай моделът е дискретен във 

времето. Преобладаващата част от обектите са 

от непрекъснат тип. Дискретният във времето 
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вход и (или) изход не винаги е указание за 

дискретност на процесите в самия обект. 

Непрекъснатите модели могат да бъдат 

дискретизирани „вторично”, ако 

идентификацията или управлението на обекта 

налага това. Дискретизираният модел по 

принцип е по-малко „информативен” от 

непрекъснатия модел, поради неизбежната 

загуба на информация при дискретизацията, но 

дискретното (цифрово) управление води до по-

прости и ефективни алгоритми и технически 

решения. 

Линейни модели. Най-универсален параметричен 

модел на линейните непрекъснати динамични системи е 

уравнението  

A(p)y(t)=B(p)u(t),  

където A(p) и B(p) са полиноми по степените на р, а t  е 

текущото време. Ако р е оператор на диференциране, 

моделът е представен като линейно диференциално 

уравнение. Ако р се разглежда като комплексен 

параметър в преобразованието на Лаплас, моделът е 

представен като предавателна функция  

W(p) = A(p)/B(p).  

Диференциалното уравнение е изчерпателен 

модел на линейни обекти, ако са зададени  начални 

условия за y(t) и на производните му до n-1 степен (n е 

редът на полиномите ).  

Предавателната функция е изчерпателен модел на 

линейни обекти при нулеви начални условия. При 

еднакви множители в числителя и знаменателя на 

предавателната функция (еднакви „нули” и „полюси” в 

предавателната функция), те се съкращават и редът на 

модела се редуцира. Наличието на такива „диполи” в 

предавателната функция е указание за непълна 

управляемост или непълна наблюдаемост на обекта, т.е. 

с предавателна функция може да се опише само 

управляемата и наблюдаема част на обекта. 

Предавателната функция W(p) и тегловната функция w(t) 

на обекта по информативност са от един и същи ранг, тъй 

като те еднозначно са свързани с правото и обратното 

преобразование на Лаплас. 

Дискретният аналог на линейните непрекъснати 

динамични модели е уравнението  

A(z)y(k)=B(z)u(k),  

където A(z) и B(z) са полиноми по степените на z. Ако z е 

оператор на крайно нарастване, моделът е представен 

като линейно диференчно уравнение. Ако z се разглежда 

като комплексен параметър в дискретното Z-

преобразование, моделът е представен като 

предавателна функция 

W(z) = A(z)/B(z).  

Казаното по-горе за предавателната функция на 

непрекъсната система е в сила и при дискретната 

предавателна функция. 

В теорията на управлението се използват и модели 

в пространството на състоянията (матричен запис на 

диференциалните и диференчните уравнения във  

формата  на  Коши)  

dx/dt = Ax(t)+Bu(t),   

y(t) = Cx(t)+D(u),  

респективно  

x(к+1) = Ax(k)+Bu(k),  

y(k) = Cx(k)+D(k).  

Тези модели са изчерпателен модел на линейни 

обекти, ако са зададени  начални условия x(t0), 

респективно  x(k0).  

Трансформацията на моделите от един вид в друг 

(напр. непараметричен в параметричен) на практика 

влошава точността на новополучените модели. 

Желателно е моделът да се избира такъв, какъвто ще се 

използва след това при синтеза на управление на обекта.  

Идентифицируемост на обекта. Първото условие 

за пълна идентифицируемост на обекта е той да бъде 

управляем и наблюдаем. Това следва от факта, че в 

напълно или частично неуправляеми обекти всички или 

част от собствените му честоти (състояния) не могат да 

бъдат възбудени, независимо от вида на входните 

въздействия, следователно тези честоти ще останат 

скрити в изходната реакция на обекта. При напълно или 

частично ненаблюдаеми обекти всички или част от 

собствените му честоти не се появяват на изхода на 

обекта, независимо, че те са възбудени от входните 

въздействия. Следователно идентифицируемостта на 

обекта добива правата на структурно свойство на обекта, 

каквито са и понятията управляемост и наблюдаемост. 

Разбира се, че идентифицируемостта на обекта е 

свързана с вида на входните сигнали, които трябва да 

удовлетворяват условието за „постоянно възбуждане”, 

т.е. да съдържа честоти, които да възбудят собствените 

честоти на обекта. За целите на управлението не се 

налага неуправляемите и ненаблюдаеми състояния до 

присъстват в модела на обекта. 

Редукция на моделите. Редукцията 
(апроксимацията) на модела е многопластов процес. Тя 
започва още при съставянето на модела, като се 
редуцира размерността и редът му, съобразно  
възможностите за техническата реализация на 
идентификацията, и неговото приложение (синтез на 
управление на обекта). Вторият етап на редукция е 
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свързан с отстраняване на линейно зависимите 
състояния в модела, които ненужно повишават неговия 
ред. Третият етап на редукция (особено важен при 
синтез на управление на обекта) е намиране на 
минималната му реализация (отстраняване на 
неуправляемите и ненаблюдаеми състояния). И 
последният етап на редукция (под минималната му 
реализация), която обикновено се налага при модели с 
много висок ред, е да се запазят само тези състояния, 
които са съществено важни за реализацията на целите на 
управлението на обекта, без да  се нарушават основните 
динамични свойства на модела – устойчивост, 
управляемост и наблюдаемост. За реализацията на 
всички тези редукции са разработени ефективни методи. 
Основни от тях са методите за декомпозиция на някои 
основни характеристики на обекта по сингулярни 
стойности (напр. на  грамианите на управляемост и 
наблюдаемост), като се редуцират (премахват от модела 
състоянията, които съответстват на малки сингулярни 
стойности). Друг метод за редукция на модела е 
ортогоналната апроксимация на системните грамиани 
(или на други  характеристики на обекта, напр. 
тегловната му функция) в полиномиален ред на Лагер, 
Лежандър и др., като се запазват в разложението само 
тези членове, които осигуряват достатъчно малка грешка 
на апроксимирания модел. 

Идентификация и управление. Идентификацията, 
като средство за получаване на модел на обекта за 
целите на управлението му, трябва да  отговаря на три 
основни изисквания: 1.- да съществува разработена 
теория за синтез на управление, която е адекватна на 
избрания клас модели, 2. -класът на 
идентификационните сигнали да удовлетворява 
условията за идентифицируемост и 3.- критериите за 
еквивалентност на обекта и модела му да бъдат 
адекватни на целите на управлението. 

Обикновено идентификацията на обекта 
предшества синтеза на управлението му. В някои случаи 
(напр. при адаптивното управление) идентификацията на 
обекта и управлението му трябва да се разглеждат като 
единен процес, тъй като тя присъства през цялото време 
на функциониране на обекта. 

Съществува голям асортимент от подходи, методи 
и алгоритми за оценяване на параметри на модели, 
описани в класическия базис (предавателни функции, 
честотни и времеви характеристики) и в пространството 
на състоянията. Дискретните (във времето) модели имат 
определено преимущество при идентификацията на 
обекта, при синтеза на управление и при компютърната 
реализацията на това управление. Дискретните описания 
са не само удобни за компютърната им интерпретация и 
обработка, но и редица проблеми на филтрацията, 
оценяването и организацията на управлението се 
решават алгоритмично по-просто. Въпреки относително 
голямото разнообразие на методите за параметрична 
идентификация, в голямата си част тези методи се 
базират на класическата процедура на най-малките 
квадрати.  

Методът  на най-малките квадрати е сравнително 
най-малко ангажиран по отношение на количеството и 
качеството на априорната информация за 
идентифицируемия обект и средата, с която той 
взаимодейства. Тази му универсалност, обаче, в 
повечето случаи е за сметка на качеството на получените 
оценки на параметрите на модела. Централен в този 
смисъл е проблемът за „неизместеност” на оценките 
(детерминирана грешка), който широко се дискутира в 
литературата. Използват се различни модификации на 
метода на най-малките квадрати за получаване на 
неизместени оценки (обобщени най-малките квадрати, 
разширен матричен метод, метод на спомагателните 
матрици и др.). Съчетаването на метода на най-малките 
квадрати с корелационния анализ е един от начините за 
получаване на неизместени оценки.  Съществуват и 
други, не по-малко ефективни методи за оценяване (като 
методът на максималното правдоподобие, Бейс-
филтрацията, стохастичната апроксимация и т.н.), които 
също са обект на интензивна разработка. Управлението 
на входа на обекта в процеса на идентификацията му 
(т.нар. активни методи) способства за получаване на по-
устойчиви решения и по добра сходимост на 
процедурите на оценяване. Като идентификационни 
входни сигнали най-често се използват двоични 
случайни или псевдослучайни последователности , които 
имат широк равномерен честотен спектър и осигуряват 
„постоянно възбуждане” на обекта. Процедурите на 
оценяване на параметрите на модела могат да се 
реализират по два начина – нерекурентни (блочни), при 
които входно-изходните данни от обекта се получават 
предварително и след това се обработват наведнъж (в 
блок) и рекурентни, при които данните от обекта се 
получават и обработват текущо (в реално време), 
какъвто е случаят при адаптивното управление.  

При адаптивното управление идентификацията на 
обекта се осъществява в затворения контур на системата 
за управление, което налага специфични изисквания. 
При управление при непълна информация за 
състоянието на системата (с обратна връзка по 
състоянието) и непълна информация за параметрите на 
модела на обекта може да се организира процедура за 
съвместно оценяване на състоянията и параметрите 
(векторът на състоянието се разширява с вектора на 
неизвестните параметри) и се използва подходящ 
наблюдател (филтър на Калман). Ефективен в този случай 
е и методът на многомоделно управление (с усреднен 
модел, като претеглена сума от модели с параметри в 
някакво зададено параметрично пространство. 
Тегловните коефициенти се определят от условието за 
минимум на грешката на усреднения модел). Методът 
работи и при нестационарни обекти и даже при обекти с 
гладка нелинейност.   

Развитието на идентификацията като наука и 

практика има своята, повече от 50 години, история. Тя 

заема централно място във всички големи 

международни научни и национални форуми (ИФАК, 

ИФИП и др.). Огромен е и броят на публикациите в тази 

област. 
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Целта на настоящата статия е само да очертае 

основните задачи на идентификацията, като неразделна 

част от управлението на динамични обекти. Цитираните 

по-долу литературни източници могат до ориентират 

читателя, интересуващ се от тази проблематика. 
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СТРАТЕГИИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОПТИМАЛНИ РЕШЕНИЯ 

С. Стоянов, С. Стоянова 

 

STRATEGIES FOR OPTIMAL DECISIONS MAKING  

S. Stoyanov, S. Stoyanova 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
Бул. Климент Охридски, 8, София 1756 
 
Abstract. Three new strategies for optimal decision making are proposed. New generalized objective functions are 

formulated for selecting rational Pareto-optimal solutions. In the new functions are included also economical 

indicators estimating the control variables. The efficiency of the new strategies is proved by a case study. The 

investigation of the new strategies is showing that using the strategy of rational usefulness significantly enlarge the 

argumentation of the chosen particular Pareto-optimal solution. 

Key Words: decision making, Pareto-optimal solution, utility function, function of rationality, Nash equilibrium 

   

ВЪВЕДЕНИЕ 

Вземането на оптимални решения се налага във всички 

дейности на човека. Причината е, че почти винаги 

проблемите са свързани с изпълнение на изискванията 

на повече от един критерий. Тези изисквания може да 

бъдат технически, технологични, икономически, 

социални, политически и др. Това прави задачата 

многокритериална и съответно некоректна, тъй като 

няма едно единствено решение. Налага се да се търси 

компромисно решение, което се нарича още равновесно 

решение, неутрално решение, недоминирано решение 

или Парето-оптимално решение. Парето-оптималното 

решение се характеризира с това, че от него не може да 

се подобри един или няколко критерия, без да се влоши 

един или няколко от останалите  [2,3,4].  

СТРАТЕГИИ ЗА ПАРЕТО-ОПТИМАЛНИ РЕШЕНИЯ 

При търсенето на Парето-оптимално решение при 

многокритериалните оптимизационни задачи, е 

необходимо да се избере стратегия за търсене на такова 

решение, с която да се „регуляризира” 

оптимизационната задача. Това обикновено се прави 

чрез скаларизация на вектора на множеството критерии.  

Съществуват различни стратегии за обединение на 

многото критерии в един обобщен критерий 

[2,3,4,5,6,7,8]: 

(1) Стратегия на препоръчаните решения; 
(2) Стратегия на удовлетвореност (или 

неудовлетвореност) от приетото решение; 
(3) Стратегия на ранжирани приоритети на целевите 

показатели; 

(4) Комбинирани стратегии на приоритети и 
удовлетвореност от взетото решение; 

Най–разпространената стратегия е тази, на 
препоръчаните решения, която се свежда до 
множество под-стратегии: 

(а) Стратегия на минималните загуби от препоръчаните 
решения; 

(б) Стратегия на максималната полезност на получените 
решения; 

(в) Стратегия на минималните загуби и едновременно, на 
максималната полезност на получените решения; 

(г) Стратегия на най-желаните решения; 
(д) Стратегия на минималното съжаление от взетото 

многокритериално решение; 
(е) Стратегия на максималната удовлетвореност (или 

минимална неудовлетвореност) от взетото решение; 
(ж) Комбинирани стратегии от стратегиите от (а) до (е). 

 

ОПТИМАЛНО ВЗЕМАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ. 

В настоящата статия се предлага една нова стратегия за 

оптимално вземане на рационални решения. Понятието 

рационално решение не е достатъчно добре дефинирано 

и все още си остава твърде размито. Дори, такива 

решения не се подкрепят от много изследователи. През 

1994 г. Джон Неш получава Нобелова награда за вземане 

на рационални решения, основани на „равновесието на 

Неш”. Това значително „раздвижи” използването на 

игровите подходи за многокритериално вземане на 

оптимални решения. Трудностите при вземане на 

оптимални рационални решения при 

многокритериалните задачи са свързани с 

формулирането на обобщена функция на рационалност, 
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която да обединява всички целеви показатели и всички 

необходими разходи за постигане на желаните цели. 

В настоящото изследване се предлага обобщена функция 

на рационалност, която включва не само множеството на 

целевите параметри, които трябва да се оптимизират, а 

включва също и множеството на управляващите 

параметри, които внасят икономически показател на 

разходите за управлението.  

Новата предложена обобщена функция на рационалност 

)(Qрац x y(x), в общ вид може да бъде представена в 

следните три форми:  

(1) Функция на рационалност тип (1)  - )(Q )1(

рац x y(x),  

 

)(Q )1(

рац x y(x),  = 
x),x(y

21 max)(Q))((Q →− xxy ,           (1) 

където  y(x) е множеството на целевите параметри, които 
трябва да се оптимизират чрез множеството на 
управляващите параметри х; 

))((Q1 xy е обобщена функция, която обединява 

множеството от целевите параметри yj(x),  j = 1, 2, …, m; 

)(Q2 x е обобщена функция, която включва „разходите” 

при управлението х за постигане на множеството Парето-
оптимални решения [4] за целевите параметри y(x). 
 
В така формулираната обобщена целева функция на 
рационалност се обединяват изисканията към 
управлението, изразено с икономически индикатори, 
които обезпечават оптимални стойности на 
дефинираните цели и множеството Парето – оптимални 
решения. 

(2) Функция на рационалност тип (2) - 

)(Q )2(

рац x y(x),  

Рационалната функция може да се формулира и 

като отношение от следния вид 

 

)(Q )2(

рац x y(x),   =  
)(Q

))((Q

2

1

x

xy   
x),x(y

max→           (2) 

(3) Функция на рационалност тип (3) – 

)(Q )3(

рац x y(x),  

 

)(Q )3(

рац x y(x),  = 
x),x(y

321 max))((Q)(Q))((Q →+− xyxxy ,  

              (3) 

 

където  

))((Q3 xy  е функция на удовлетвореност от 

постигнатите стойности на целевите показатели y(x). 

 

Илюстративен пример за прилагане на 

обобщена рационална функция 

За илюстрация на прилагане на обобщена рационална 
функция от тип (1) и тип (2), формулирани по горе, са 
използвани данни от реален експеримент за изследване 
влиянието на управляващите параметри (x) върху 
показателите на качеството при производството на 
хартия y(x).  

За изследване на влиянието на управляващите фактори в 

процеса на производството на хартия върху целевите 

показатели, са приети следните фактори  [1]: 

x1  - степен на размилане на влакнестите суровини, оШР 

(по Шопер – Риглер); 

x2  - количество на проклейващото вещество, %; 

x3  - количество на пълнителя, %.  

Като основни целеви показатели на качеството на 

хартията са приети следните: 

y1 - Дължина на скъсване в km, (търси се максимум); 

y2 - Степен на проклейване на лицевата страна в mm, 

(търси се максимум); 

у3 - Съпротивление на изскубване на влакна, cm/sec. 

(търси се максимум); 

у4 - Пепелно съдържание в % , (търси се минимум). 

 

Стойностите на управляващите параметри (xi, i = 1,2,3), 

тяхната ценова оценка (Цхi, i = 1,2,3) в неутрални парични 

единици (Н.Е.) и стойностите на целевите параметри (yj, j 

= 1,2,3,4) са дадени в Табл. 1. Оценените полезности на 

управляващите параметри (x) и полезностите на 

целевите показатели (y(x)) са дадени в Табл. 2.  
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Таблица 1. Стойности на управляващите параметри, тяхната ценова оценка и стойности на целевите параметри * 

 
№ 

1x , 

ШР 
2x , 

% 
3x , 

% 

Цх1, 

Н.Е. 

Цх2, 

Н.Е. 

Цх3, 

Н.Е. 

y1, 

km 

y2, 

mm 

у3, 

cm/s 

у4, 

% 

1 30 2.25 10 50 74 16 3.3 1.00 341 7.8 

2 40 2.25 10 84 74 16 3.6 1.13 341 8.3 

3 30 3.75 10 50 110 16 3.2 1.50 334 8.1 

4 40 3.75 10 84 110 16 3.4 1.50 336 9.1 

5 30 2.25 20 50 74 32 4.0 1.00 329 17.2 

6 40 2.25 20 84 74 32 3.8 1.00 326 17.8 

7 30 3.75 20 50 110 32 3.4 1.50 336 17.2 

8 40 3.75 20 84 110 32 3.1 1.50 330 18.2 

9 30 3.00 15 50 92 24 3.6 1.25 330 13.6 

10 40 3.00 15 84 92 24 3.3 1.25 322 13.3 

11 35 2.25 15 67 74 24 3.5 1.10 322 13.4 

12 35 3.75 15 67 110 24 3.0 1.40 330 11.5 

13 35 3.00 10 67 92 16 3.6 1.25 347 10.5 

14 35 3.00 20 67 92 32 3.6 1.25 334 16.7 

15 35 3.00 15 67 92 24 3.5 1.25 330 13.3 
 

Цхi,Pes 84 110 32 3.0 1.00 322 18.2 

Цхi, max 84 110 32 4.0 1.50 347 18.2 

Цхi, min 50 74 16 3.0 1.00 322 7.8 

* Със стрелка е показана посоката на желаните стойности (максимум или минимум) 
 

 

Таблица 2. Експериментални резултати с оценени полезности на управляващите параметри (x) 

и на целевите показатели (y(x)) 

 
№ 

1x ,  
оШР 

2x ,  

% 
3x , 

% 
1x , 

 
2x , 

 
3x , 

 

1y  

 
2y   

 
3y   

 

4y   

 

1 30 2.25 10 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.76 1.0 

2 40 2.25 10 0.0 1.0 1.0 0.6 0.26 0.76 0.952 

3 30 3.75 10 1.0 0.0 1.0 0.2 1.0 0.48 0.971 

4 40 3.75 10 0.0 0.0 1.0 0.4 1.0 0.56 0.875 

5 30 2.25 20 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.28 0.096 

6 40 2.25 20 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 0.16 0.038 

7 30 3.75 20 1.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.56 0.096 

8 40 3.75 20 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.32 0.00 

9 30 3.00 15 1.0 0.5 0.5 0.6 0.5 0.32 0.644 

10 40 3.00 15 0.0 0.5 0.5 0.3 0.5 0.0 0.471 

11 35 2.25 15 0.5 1.0 0.5 0.5 0.20 0.0 0.461 

12 35 3.75 15 0.5 0.0 0.5 0.0 0.80 0.32 0.644 

13 35 3.00 10 0.5 0.5 1.0 0.6 0.50 1.0 0.740 

14 35 3.00 20 0.5 0.5 0.0 0.6 0.50 0.48 0.144 

15 35 3.00 15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.50 0.32 0.471 
 

  



 

 
№ 1 (1), 2019 
ISSN 2682 - 9517  

 

 

JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)   39 

 

Таблица 3. Оценени полезности на управляващите параметри (x) и на целевите показатели (y(x)) и техните рангове 

 
№ 

1x , 
оШР 

2x , 

% 
3x , 

% 

=


3

1i

i 3/x * 
 

Ранг по
ix  

=


4

1j

jy /4 
 

Ранг по уj 

1 30 2.25 10 1.0 1 0.515 6 

2 40 2.25 10 0.605 5 0.643 4 

3 30 3.75 10 0.581 7 0.663 3 

4 40 3.75 10 0.186 14 0.709 2 

5 30 2.25 20 0.814 2 0.344 10 

6 40 2.25 20 0.419 9 0.250 14 

7 30 3.75 20 0.395 11 0.514 7 

8 40 3.75 20 0.000 15 0.129 15 

9 30 3.00 15 0.698 4 0.516 5 

10 40 3.00 15 0.302 12 0.318 12 

11 35 2.25 15 0.709 3 0.290 13 

12 35 3.75 15 0.291 13 0.441 9 

13 35 3.00 10 0593 6 0.710 1 

14 35 3.00 20 0.407 10 0.431 11 

15 35 3.00 15 0.500 8 0.448 8 

* Сумарната целева полезност е изчислена по цените дадени в Табл. 1, а не като средна от 
полезностите в Табл. 3. 
 

 

Таблица 4. Стойности на функциите за полезност за целевите показатели, за разходите за управление и за обобщената 

рационална функция тип (1) 

 
№ 

Полезност Q(1) 


=


4

1j

jy /4 

 
Ранг 
по уj 

Полезност Q(2) 


=


3

1i

i 3/x  

 
Ранг 

по
ix  

Полезност Q(1) 
минус полезност 

Q(2). 

 
Ранг 

1 0.515 6 1.0 1 -0.485 15 

2 0.643 4 0.605 5 0.036 7 

3 0.663 3 0.581 7 0.082 6 

4 0.709 2 0.186 14 0.523 1 

5 0.344 10 0.814 2 -0.470 14 

6 0.250 14 0.419 9 -0.169 11 

7 0.514 7 0.395 11 0.119 4 

8 0.129 15 0.000 15 0.129 3 

9 0.516 5 0.698 4 -0.182 12 

10 0.318 12 0.302 12 0.016 9 

11 0.290 13 0.709 3 -0.419 13 

12 0.441 9 0.291 13 0.150 2 

13 0.710 1 0.593 6 0.117 5 

14 0.431 11 0.407 10 0.024 8 

15 0.448 8 0.500 8 -0.052 10 
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Таблица 5. Стойности на функциите за полезностите за целевите показатели, за разходите за управление  
и за обобщените рационални функции тип (1) и тип (2) 

 
№ 

Полезност Q(1) 


=


4

1j

jy /4 

 
Ранг 
по уj 

Полезност Q(2) 


=


3

1i

i 3/x  

 
Ранг 

по
ix  )(Q

))((Q

2

1

x

xy
 

Ранг за 
функция 
тип (2) 

Ранг за 
функция 
тип (1) 

1 0.515 6 1.0 1 0.515 12 15 

2 0.643 4 0.605 5 0.974 8 7 

3 0.663 3 0.581 7 1.141 5 6 

4 0.709 2 0.186 14 3.812 1 1 

5 0.344 10 0.814 2 0.423 13 14 

6 0.250 14 0.419 9 0.597 11 11 

7 0.514 7 0.395 11 1.301 4 4 

8 0.129 15 0.00 15 !* 15 3 

9 0.516 5 0.698 4 0.739 10 12 

10 0.318 12 0.302 12 1.053 7 9 

11 0.290 13 0.709 3 0.409 14 13 

12 0.441 9 0.291 13 1.515 3 2 

13 0.710 1 0.593 6 1.197 2 5 

14 0.431 11 0.407 10 1.059 6 8 

15 0.448 8 0.500 8 0.896 9 10 

 

Оценка на полезността на управляващите и на 

целевите показатели за формиране на обобщена 

функция на рационалност 

За трансформиране на целевите показатели и 

управляващите параметри в безразмерни величини е 

приета скалата на „полезност”. За целта ценовата оценка 

на управляващите параметри и стойностите на целевите 

параметри от Табл. 1 са трансформирани в полезности, 

съответно ix  и jy , по формулите: 

15,...,2,1k;3,2,1i,
ЦxЦx

ЦxЦx
x

min,imax,i

k,ipes,i

i ==
−

−
= ,(4) 

15,...,2,1k;4,...,2,1j,
yy

yy
y

min,jmax,j

k,jpes,j

j ==
−

−
= ,   (5)  

където, с индекс „pes” са избраните най-лоши стойности 

за целевите параметри ( pes,jy ) и за ценовата оценка на 

всеки от управляващите (
pes,iЦx ) от Табл. 1. 

Максималните и минималните стойности за ценовата 

оценка )ЦxиЦx( min,imax,i
 и за целевите показатели  

( min,jmax,j yиy ) са избрани също от данните в Табл. 1. 

Оценените нормирани полезности на управляващите 

параметри и на целевите параметри, изразени в 

интервал на полезност [0,1] са дадени в Табл. 2. 

Сумарните оценки на полезността на управляващите и на 

целевите параметри и ранговете на полезност са дадени 

в Табл. 3. 

Формиране на обобщена функция на рационалност 

от тип (1) 

Оценката на нивото на полезност за изчисляване на 

функцията на рационалност тип (1) )(Q )1(

рац x y(x), , е дадена 

в Табл. 3, а нивото на полезност на целевите показатели 

от  y1  до  y4,  е дадено в Табл. 4. 

Съотношението на обобщената функция на полезност за 

множеството целеви параметри ))((Q1 xy , функцията на 

разходите за управление )(Q2 x и стойностите на 

рационалната функция от тип (1) )(Q )1(

рац x y(x), = 

)(Q))((Q 21 xxy −  са дадени в Табл. 4. 

Анализът на стойностите на функциите за полезност за 

целевите показатели, за разходите за управление и за 

обобщената рационална функция и техните рангове, за 

15-те технологични режима, показват недвусмислено, че 

оптималните стойности за трите предложени оценки се 

различават съществено. Сравнявайки дори само трите 

най-добри технологични режими (1, 2, 3) за трите 

ранжирани групи, показва, че оценката и вземането на 

управленски решения само по получените резултати за 

целевите показатели на процеса, не e достатъчно. 

Показва също и необходимостта, че при вземане на 

решения, трябва да се отчитат по съответен начин 

едновременно и полезността за групата на целевите 

параметри и на групата на управляващите параметри. 
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Едно от възможните решения е да се използва функция 

на рационалност от тип (1). 

Вземане на оптимални решения по функция на 

рационалност  тип (2) 

На Табл. 5 е дадено сравнение на полезностите на 

))((Q1 xy , )(Q2 x и функциите на рационалност от тип 

(1) и от тип (2). Първите три от технологичните режими с 

най-висок ранг са оцветени. 

Функцията на рационалност от тип (2) е предложена в 

този вид, за да се повиши чувствителността на 

обобщената функция на рационалност по отношение на 

промените на полезността Q(2). Сравнителният анализ на 

ранговете за двете рационални функции тип (1) и тип (2) 

показва, че ако се избере решението с най-висок 

приоритет (вариант No 4, което е с ранг 1), то съвпада 

като оптимално и за двете функции на рационалност тип 

(1) и тип (2), но за следващото ранжиране, след ранг 1, 

отделните приоритети се различават. Недостатък на 

функцията на рационалност от тип (2) е, че тя не може да 

се използва, в случаи, когато стойността на полезност 

Q(2) е равна на 0, както в илюстративния пример е за 

технологичния режим No 8 от Табл. 5. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статията се предлага нова стратегия за вземане на 
оптимални решения, в която се използва обобщена 
функция на рационална полезност. Обобщената функция 
на рационалност включва множеството от целевите 
параметри, които трябва да се оптимизират, но включва 
и множеството на управляващите параметри, изразени с 

икономически показатели, които отразяват разходите 
направени за реализирането на оптималното 
управление.  

Предложени са три варианта за формиране на обобщена 
целева функция, които позволяват да се намерят 
рационални Парето-оптимални решения. 
Илюстративният практически пример, с петнадесет 
възможни варианта за вземане на решение, показва, че 
използването на рационалната полезност, разширява 
значително мотивацията за избор на дадено решение.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРИСТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА МНОГОМЕРНА ОПТИМИЗАЦИЯ С 
УСКОРЕНА СХОДИМОСТ 
 
Д. Борисов 

 
INVESTIGATION OF HEURISTIC ALGORITHMS FOR MULTYDIMENSIONAL OPTIMIZATION 
WITH ACCELERATED CONVERGENCE 
 
D. Borisov 
 
Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
Бул. Климент Охридски, 8, София 1756 

 
Abstract. A new heuristic optimization algorithm with accelerated convergence is proposed for search a maximum of 
multidimensional, unimodal objective functions without constraints. The algorithm is a combination of the random 
direction method and the random search method with the penalty of chance. Comparative analysis has been made with 
other known methods and its effectiveness and accelerated convergence have been demonstrated for cases where the 
uncertainty interval in the search is very large. The efficiency of the algorithm compared to other known algorithms is 
based on the number of the objective function evaluation to find the optimum with different accuracy requirements for 
localization the maximum (or minimum) of the function. The method and proposed algorithm is suitable for parameters 
estimation in mathematical models. 
 
Key Words: multidimensional optimization, heuristic algorithms, parameter estimation, accelerated convergence, 
random directions, random search with penalty of chance, efficiency of algorithm  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Задачата за многомерна оптимизация при 
унимодални целеви функции без ограничения се смята 
за решена, но все още съществуват практически 
проблеми, които се нуждаят от повишаване на скоростта 
на сходимост на методите за намиране на оптималното 
решение при зададена точност. Такива проблеми се 
срещат в задачите за оценка на параметри в сложни 
математични модели на технологични процеси и 
системи, за които границите на търсеното решение са 
много големи или въобще не са зададени. 

В литературата са описани десетки методи за 
решаване на задачата на нелинейното програмиране [1, 
2, 3] и всеки един то тях не може да претендира за 
универсалност и максимална ефективност при решаване 
на всички практически задачи. При голяма част от 
оптимизационните методи и алгоритми с произволна по 
вид целева функция скоростта на сходимост съществено 
зависи от началната точка. Изборът на оптимална 
начална точка е един от проблемите в многомерната 
оптимизация. Много изследвания на различни 
разработени методи и доказването на редица 
предимства на един или друг метод подсказва идеята за 
създаване на евристични алгоритми с оптимално 
комбиниране на безградиентни и градиентни методи 
[1,2,3]. При многомерните оптимизационни задачи се 
прилагат два класа методи: градиентни и безградиентни. 
Безградиентните методи, какъвто е и предложеният в 
настоящата статия, имат много предимства: лесни са за 

алгоритмизация, удовлетворят много от инженерните 
изисквания за минимална начална информация; 
критериите за спиране са търсенето са строго 
регламентирани; няма изисквания за вида на целевата 
функция и нейните производни. 

Анализът на различни методи за многомерна 
оптимизация показва, че много от тях имат както 
положителни, така и отрицателни страни [1, 2, 3]. 
Въвеждането на нови евристични правила, изведени в 
резултат на развитието и изследването на някои 
алгоритми, може да доведе до съществено ускоряване 
на алгоритмите. 

Евристичните правила, които могат да се използват 
в създаването на ускорени алгоритми за многомерна 
оптимизация са следните: 

− Оптимален метод за многомерна оптимизация 
е този, при който се получава сходимо решение, 
съобразно зададена точност, за минимално време; 

− Ако няма зададена начална информация 
относно областта на екстремума, той с еднаква 
вероятност се намира във всяка точка от допустимото 
пространство; 

− Повърхностите на постоянни стойности за 
целевата функция разделя допустимото пространство на 
две области: с по-добри резултати („успешни“ области) и 
с по-лоши или еднакви резултати („неуспешни“ области) 
за целевата функция; 

− Вероятността да се направи стъпка в „успешна “ 
или „неуспешна“ област не зависи от размерността n на 
пространството на управляващите параметри; 
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− Ако е направена стъпка в „неуспешна“ област, 
вероятността да се попадне в „успешна“ чрез стъпка в 
обратно направление е значителна; 

− При няколко точки в допустимото пространство 
с определени стойности за целевата функция, очакваната 
посока на най-голямото изменение на Q(X) е в 
направлението определено от най-лошия резултат и най-
добрият резултат за Q(X); 

− Ефективността на търсенето нараства, ако 
отначало се направи грубо локализиране на екстремума 
и по следващото уточнение съобразно зададена точност; 

− В областта близко до екстремума 
ефективността на градиентните методи нараства, тъй 
като целевата функция може да се апроксимира точно с 
квадратична функция; 

− Търсенето на екстремума при областни 
ограничения тип неравенство е по-просто от колкото при 
функционални ограничения тип равенство. 

На основата на гореописаните евристични правила 
могат да се организират комбинирани алгоритми с 
повишена сходимост. 

Основна цел на настоящото изследване е 
комбиниране на предимствата на методите за случайно 
търсене на екстремум на унимодални функции. Тези 
методи спадат към класа на безградиентните методи и 
се основават на изследване на целевата функция в 
допустимата област на управляващите параметри по 
случаен признак. Методите са изключително прости и са 
с минимални ограничения при приложението им, тъй 
като не се изисква като условие целевата функция да е 
непрекъсната.  

СТРАТЕГИЯ НА НОВ МЕТОД ОТ МНОЖЕСТВО СЛУЧАЙНИ 
НАПРАВЛЕНИЕ С АДАПТИВНА КОРЕКЦИЯ НА СТЪПКАТА 

 
В настоящата статия се предлага един бързо сходим 

комбиниран алгоритъм, който обединява 
положителните качества на методите на случайните 
направления и на случайно търсене с наказание на 
случайност. 

Основната идея на метода на случайните 
направления се състои в това, ако дадена точка лежи на 
една повърхнина на постоянни стойности за целевата 
функция в допустимото пространство на управляващите 
параметри ΓX, точката разделя пространството на две 
области – успешна и неуспешна, в зависимост от 
посоката към екстремума [4, 5]. Ако се направи стъпка от 
тази точка в случайно направление има три 
възможности: стъпка в успешната област, стъпка в 
неуспешната област и стъпка в неутралната област. 

Стратегията на новия метод е, от дадена начална 
точка да се създаде „облак” от последователно 
направени успешни случайни направления с еднаква 
дължина на случайния вектор, след което 
направлението, в което функцията има най-добър 
резултат да се избере като базово. От базовото 
направление да се локализира екстремума, използвайки 
идеята на метода на случайното търсене с наказание за 
случайност до получаване на неуспешен резултат, но с 
променлива нарастваща стъпка. Последният най-добър 
резултат да се приеме като нова начална точка. 

 
АЛГОРИТЪМ НА МЕТОДА 

1. Задават се: брой управляващи параметри (n); 
целевата функция Q(Х), на която ще се търси 
максимум; критерия за спиране на търсенето по 
целева функция, 

Q ; границите на допустимата 

област Xi: Xmini и Xmaxi, i = 1,2,..,n; началните 
стойности 

0ih  и минималните стойности 
minih , i = 

1, 2, …, n на управляващите параметри. 
2. Изчисляват се помощните параметри: брой 

последователно успешни направления за избор 
на най-добро направление М1 = 2n + 4 при n ≤ 3 
или М1 = 2n + 4 при n > 3 и брой на 
последователните неуспешни направления М2 = 
2n, след което се намаляват началните стойности 
на параметрите на стъпката hi за всеки един от 
управляващите параметри (h0i , i = 1, 2, …, n). 

3. Генерира се начална точка, по един от следните 
три начина: 

3.1. Генериране на случайна начална точка по 
формулата: 

( )0i mini i maxi miniX X α X X= + − , i = 1, 2, …, n;              (1) 

където 
i е равномерно разпределено случайно число в 

границите [0, +1]. 

3.2. Използване на центъра на тежестта на 
допустимото пространство за начална точка:

( )maxi mini

0i

X X
X

2

+
= , i = 1, 2, …, n;                  (2) 

3.3. Генериране на множество (облак) от Mn случайни 
точки, където Мn = 2n + 4, при n 3 , или Мn = 2n + 

4, при n > 3. Изчислява се целевата функция Q(X) 
във всяка точка. За начална точка се избира 
точката с най-добър резултат за целевата функция 
и търсенето започва от нея. 

4.  Изчислява се целевата функция в началната точка: Q0 = 
Q(X0i), i = 1, 2, …, n;    

5.  Параметрите на стъпката се инициализират с 
началните им стойности: hi = h0i, i = 1, 2, …, n; 

6.  Генерира се облак от M1 успешни случайни 
направления по следния алгоритъм: 

6.1. На идентификатора, отчитащ успешните случайни 
направления (J) се присвоява стойност 1: J = 1; 

6.2. На идентификатора, отчитащ последователно 
неуспешните случайни направления (K) се 
присвоява стойност 0: К = 0; 

6.3. Генерира се единичен случаен вектор ξ. От 
началната точка се прави стъпка в случайно 
направление, определенo от единичния случаен 
вектор ξ:  

( )New

i 0i i 0iX X ξ .h= + , (i = 1, 2, …, n)           (3) 

6.4. Изчислява се стойността на целевата функция 
( )New

1 iQ Q(X )= . Ако Q1 > Q0, съхраняват се: 

данните за управляващите параметри, стойността 
на целевата функция и параметрите на случайния 

вектор: 
( )C

J,i iξ ξ= ,  ( ) ( )C New

J,i iX X= , 
( )C

J 1Q Q= . 
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Идентификаторът J се увеличава с 1 ( J J 1= + ). 

Проверява се дали са генерирани M1 на брой 
успешни случайни направления. Ако са 
генерирани предварително изчисления брой 
успешни случайни направления алгоритъмът 
продължава от т. (6.11), в противен случай ( ако J 
< M1) от т. (6.2); 

6.5. Ако случайното направление е неуспешно (Q1 ≤ 
Q0), прави се стъпка в обратна посока на същото 
направление (със същите стойности на случайния 
вектор); 

( )New

i 0i i 0iX X ξ .h= − ,  (i = 1, 2, …, n)                              (4) 

6.6. Изчислява се стойността на целевата функция в 

тази точка: ( )New

1 iQ Q(X )= ; 

6.7. Ако стъпката в обратна посока е успешна (Q1>Q0), 
се съхраняват данните за управляващите 
параметри, стойността на целевата функция и 

параметрите на случайния вектор: ( )C

J,i iξ ξ= ,  

( ) ( )C New

J,i iX X= , ( )C

J 1Q Q= . Идентификаторът J се 

увеличава с 1 ( J J 1= + ). Проверява се дали са 

генерирани M1 на брой успешни случайни 
направления. Ако са генерирани предварително 
изчисления брой случайни направления 
алгоритъмът продължава от т. (6.11), в противен 
случай (ако J < M1) от т. (6.2); 

6.8. Ако и обратната посока на случайното 
направление е неуспешна (Q1 ≤ Q0), 
идентификаторът, отчитащ последователно 
неуспешните направления  К  се увеличава с 1  

( K K 1= + ). 
6.9. Проверява се дали K ≥ М2. Ако условието е 

изпълнено, проверява се дали всички параметри 
на началните стойности на стъпките са достигнали 
минималната и стойност, т.е. условията (h0i ≤ hmini, 

 i = 1, 2, …, n). Ако условието е изпълнено, 
алгоритъмът продължава от т. (6.10), в противен 
случай, началните стойности на тези параметрите 
на стъпката (h0i), за които е в сила h0i > hmini,  

 i = 1, 2, …, n се намаляват Kr пъти: 0i
0i

r

h
h

K
=

,  

(Kr = 2, 3, и 4) за h0i > hmini, i = 1, 2, …, n.  
На идентификатора, отчитащ успешните случайни 

направления (J) се присвоява стойност 1: J = 1. 
Алгоритъмът се продължава от т. (6.1); 

6.10. Ако са генерирани една или повече точки, в които 
стойността за целевата функция е по-голяма от 
най-добрата намерена до момента, най-добрата 
точка се приема за екстремална и алгоритъмът се 
продължава от т.(14). 

6.11. Когато всичките М1 успешни точки са генерирани, 
алгоритъмът се продължава от т.(7). 

7. Избира се най-добият резултат от M1 успешни 
случайни направления, съхранява се 
информацията за управляващите параметри  

( ( )extr

iX ), стойността на целевата функция ( ( )extr
Q ) и 

параметрите на случайния вектор ( ( )extr

iξ ). 

8. Параметрите на стъпката се увеличават два пъти  

(
i ih 2.h= ); 

9. Осъществява се стъпка в същото направление с 
увеличена стъпка:  

( ) ( ) ( )1 extr extr

i i i iX X ξ .h= + ;                                 (5) 

10. Изчислява се стойността на целевата функция в 

тази точка: ( )1
1 iQ Q(X )= ; 

11. Ако стъпката е успешна, резултатът се приема за 
най-добри (Q(extr) = Q1 и ( ) ( )extr 1

i iX =X , i = 1, 2, …, n). 

Алгоритъмът се продължава от т. (8); 
12. Ако стъпката е неуспешна (Q1 ≤ Q(extr)), проверява 

се критерият за локализация на екстремума на 
целевата функция: ( )extr

1 QQ Q ε−  . 

13. Ако условието в т.(12) е изпълнено, алгоритъмът 
продължава от т. (14). В противен случай 
последната най-добра стъпка се приема за 
начална, т.е.  
( )extr

0i iX X= , i = 1, 2, …, n  и  Q0 = Q(extr).  

Алгоритъмът се продължава от т.(6). 
14. Отпечатват се резултатите за Xi

(extr), i = 1, 2, …, n и 
Q(extr). Алгоритъмът се прекратява. 

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТЪМА 

За изследваните 3 класически алгоритми са приети 
следните означения: 

СН – Метод на случайните направления; 
СТОС 2 – Метод на случайно търсене с обратна 

стъпка; 
СТНС 2 – Случайно търсене с „наказание на 

случайност“. 
За разработените 3 нови алгоритми, с критерии за 

спиране само по минимална стойност на параметрите на 
стъпката, са приети следните означения: 

НМСТ 1 – с кратност на намаляване на началната 
стойност на стъпката 2;  

НМСТ 2 – с кратност на намаляване на началната 
стойност на стъпката 3;  

НМСТ 3 – с кратност на намаляване на началната 
стойност на стъпката 4.  

За алгоритмите НМСТ 1, 2 и 3, коефициент на 
увеличение на стъпката при успешна стъпка е 2. 

СТОС 1 - Метод на случайно търсене с обратна 
стъпка.  

СТНС 1 – Случайно търсене с „наказание на 
случайност“.  

За алгоритмите СТОС 1 и СТНС 1, критерии на 
спиране на търсенето е достигане на М на брой 
последователни неуспешни направления, след 
последната най-добра стойност за целевата функция. 
Стойността за M се определя по емпирична формула. 

За изследванe на ефективността на всички 
алгоритми са избрани илюстративни многомерни целеви 
функции с малка и голяма размерност, като за всички 
алгоритми, сходимостта към решението е изследвана със 
зададена желана абсолютна точност 

mini
h  от 1.10-1 до 

1.10-5 от областта на всеки един от управляващите 
параметри за локализиране на максимума на Q(х), като е 
отчетен броят на изчисленията S на целевите функции 
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Q(х) за всяка точност в интервалите на неопределеност  и 
всеки изследван алгоритъм.  

За илюстрация на ефективността на предложените 
методи, в настоящата статия е представено изследване,  
направено от една и съща начална точка, генерирана по 
случаен начин по формула (1) и начална точка в центъра 
на тежестта на допустимото пространство (2) за целева 
функция 

( ) 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2Q x ,x 43,62 1,16x 1,17x 1,15x 0,61x 0,31x x= − − − − −

Q(x1, x2) → max   (6) 
Получените резултати от сравнителния анализ на 

класическите и предложените нови алгоритми за две 

области на управляващите параметри са дадени на фиг. 
1 до фиг. 4. 
*  Изследвана област на управляващите параметри: 

1200,00 x 11800,00−     и  
2200,00 x 11800,00−    

(1) Начална точка:  x1 = 1984.3197 и x2 = 6292.7062; 
(2) Начална точка (централна): x1 = 5800  и x2 = 5800 
**  Изследвана област на управляващите параметри: 

12000,00 x 500,00−     и  
22000,00 x 500,00−    

(1) Избор на случайна точка:  x1 = -1115.3635 и  
x2 = -1987.5623 

(2) Централна точка:  x1 = -750,00 и x2 = -750, 00. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Брой изчисления и зададената точност за всеки метод при случайна начална точка 
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Фиг. 2. Брой изчисления и зададената точност за всеки метод при централна начална точка 

 

 

 

Фиг. 3. Брой изчисления и зададената точност за всеки метод при случайна начална точка 
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Фиг. 4. Графична зависимост на броя изчисления и зададената точност за всеки метод  
при централна начална точка 

 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
От направеното изследване и получените резултати, 

представени на фиг. 1 до фиг. 4 се вижда, че 

предложеният нов алгоритъм, дава много по-бързо 

съкращаване на интервала на неопределеност в 

сравнение с останалите методи, базирани на случайното 

търсене. Това се изразява най - силно при голям 

интервал на неопределеност и при целеви функции с 

голям брой управляващи параметри. 
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Все повече Изкуственият интелект и Е-лидерството се превръщат в езика на иновациите и интели-
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бъдат отпечатани в Journal of Informatics and Innovative Technologies – ISSN 2682-9517 (print).

ВАЖНИ ДАТИ
1. Заявка за участие с научни 
доклади и съобщения.

25.09.2020 г.

2. Заявки за участие с фирмено 
представяне, изложба, реклам-
ни материали, бизнес съобще-
ния и др.

25.09.2020 г.

3. Изпращане на докладите. 05.10.2020 г.

4. Заявки за коктейла. 05.10.2020 г.

ОРГАНИЗАТОР

„Тех парк Оптела“ АД  със съдействието на:
ИТ Хъб „Махатма Ганди“ - www.it-hub.tech
и Институт по информатика и иновативни 
технологии (ИИИТ) - www.iiit.bg

Място:  „Тех парк Оптела“ АД; Пловдив-4023, 
ул. „Вълко Шопов“ № 14, р-н Тракия

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (Artificial Intelligence)
2. Е-ЛИДЕРСТВО  (Е-Leadership)

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски език

www.optela.com

Вход и паркинг - безплатен 

За допълнителна информация на тел.:  0882 933 463 - Чавдар Дамянов (chavdam.optela@gmail.com)



 


	Корица_br.1_v2_1_2.pdf (p.1-2)
	JIIT_v2_11.12.2019.pdf (p.3-50)
	Корица_br.1_v2_3_4.pdf (p.51-52)
	JIIT_v1


