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КАКВО Е БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА?

• Свързани 
компютри ...

P2P мрежа

• ... които постигат 
консенсус върху...

Механизъм 
за 

консенсус

• ... споделени 
данни

Споделени 
данни



СТРУКТУРА НА БЛОКЧЕЙН

▪ Блокчейн е верига от блокове, които съдържат в себе си 
информация за транзакции

▪ Всеки блок съдържа връзка към предходния блок и неговият 
уникален “hash” идентификатор



БЛОКЧЕЙН ТРАНЗАКЦИЯ



РАЗПРЕДЕЛЕНА СЧЕТОВОДНА КНИГА 
(DISTRIBUTED LEDGER)

▪ Разпределената счетоводна книга представлява база данни, която е 
дистрибутирана сред много компютри, разпръснати по целия свят

▪ Тази база данни съдържа информация за всички транзакции в 
блокчейна и чрез консенсусен алгоритъм всички компютри 
съхраняват еднакви нейни копия 



КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЯТА

▪ Прозрачност

▪ Сигурност

▪ Проследимост

▪ Устойчивост на фалшифициране

▪ Децентрализация



КАКВО Е КРИПТОВАЛУТА
(CRYPTOCURRENCY)?

Криптовалутата е дигитален актив, който е създаден да бъде средство за 

размяна на стойност. Той използва криптография за подсигураване на 
транзакциите, създаване на нови монети и верифициране на прехвърлянето 

на активи.

Криптовалутите за разлика от централизираните банкови валути, се базират 
на децентрализирани (дистрибутирани) системи, което им осигурява 

независимост и демократичност.

Към днешна дата има над 1500 криптовалути по целия свят и броят им 

нараства всеки ден.



КАКВО Е КРИПТО ПОРТФЕЙЛ (CRYPTO 
WALLET)?

Крипто портфейлът се използва за 
съхранение и транзакции (изпращане и 
получаване) на криптовалути.

Крипто портфейлът има публичен адрес, на 
който се изпращат валути:

Портфейлът има и частен ключ, който 
позволява да се извършват транзакции с 
портфейла. Този ключ трябва да се съхранява 
внимателно, за да не бъде загубен или 
откраднат, защото това ще доведе до загуба 
на криптовалутите в него!



КАКВО Е УМЕН ДОГОВОР (SMART 
CONTRACT)?

▪ Умен договор или “Smart Contract” е програма, която се изпълнява 
върху блокчейн платформата

214

Двойна 

стая

Smart 

Contract

Price 0.01 ETH

1. Плаща за стая 214

2. Недостатъчна стойност

Възстановява плащането

3. Достатъчна стойност

Регистрира гост и изпраща 

потвърждение

4. Получава плащането

5. Предоставя ключ на 

госта при показване на 

потвърждението



КАКВО Е КРИПТО БОРСА (CRYPTO 
EXCHANGE)?

▪ Крипто борсата е място в интернет, където хора и институции 
търгуват и обменят крипто и фиатни валути

▪ Има два основни типа крипто борси – централизирани и 
децентрализирани



КАКВО Е ICO?

▪ ICO (Initial Coin Offering) – Първоначално предлагане на тоукъни с 
цел събиране на средства за финансиране развитието на крипто 

проекта



КАК БЛОКЧЕЙН ЩЕ ПРОМЕНИ СВЕТА?

Блокчейн технологията има потенциала да революционизира и 
промени света такъв, какъвто го познаваме сега!



СТАТУС НА БЛОКЧЕЙН СВЕТА



ПРИМЕРИ #1

▪ Банки и финансови транзакции – позволява бързо, 

сигурно, ефективно и с много ниски такси прехвърляне на 

средства между две точки, където и да са по света

▪ Застраховане – прозрачност на застрахователните събития 

и история на застрахования. Електронно издаване и 

подписване на база умни договори. Изплащане на 

застрахователни премии и обезщетения в криптовалута

▪ Здравеопазване – сигурна платформа за съхранение на 

медицински досиета с достъп само на оторизирани 

пациенти и доктори. Ускоряване и повишаване качеството 

на диагностицирането  



ПРИМЕРИ #2

▪ Електронно правителство – Намаляване на 

бюрокрацията, повишаване ефективността на държавните 

институции. Увеличаване прозрачността и намаляване на 

корупцията

▪ Гласуване – Демократични избори с автоматизиран 

процес по регистрация и автентикация. Неподправими 

резултати от гласуването и автоматично преброяване.

▪ Образование - бърз и лесен достъп до академични 

записи. Сигурна процедура по верифициране на дипломи 

и научни степени



ПРИМЕРИ #3

▪ Управление на вериги на доставките – позволява сигурно 
наблюдение на транзакциите и мониторинг на време, 
разходи, труд, емисии и отпадъци. Удостоверяване 
автентичността на продуктите

▪ Онлайн търговия на дребно –продавачи и купувачи ще се 
свързват директно и посредством умни договори да 
търгуват помежду си, без нуждата от посредник като 
Amazon, Ebay, AliExpress и др.

▪ Наем на коли, апартаменти, оборудване и др. –
посредством умни договори ще се улесни и ускори този 
процес. Също така цените ще се понижат, поради липсата 
на посредници



ПРИМЕРИ #4

▪ Творчески професии – певци, музиканти, писатели и др. 

ще могат да продават творбите си директно на своите 

фенове, без да преминават през издателски къщи

▪ Благотворителност – пълна прозрачност и проследимост 

на дарените средства. Сигурност, че дарените средства ще 

достигнат своята цел.



ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВИЯ С 

КРИПТОВАЛУТИ

▪ ИНВЕСТИЦИИТЕ И ТЪРГОВИЯТА С КРИПТОВАЛУТИ НЕ СА 

ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЕКИ!

▪ ТЪРГОВИЯТА С КРИПТО ВАЛУТИ ПРЕДОСТАВЯ ГОЛЕМИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБА, НО ВКЛЮЧВА И ВИСОКО НИВО НА 

РИСК, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЪЛНА ЗАГУБА НА 

ИНВЕСТИРАНИЯ КАПИТАЛ!



ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ТЪРГОВИЯТА С 
КРИПТОВАЛУТИ

▪ Все още няма ясна правна рамка за криптовалутите

▪ Съществуват становища на НАП и съдебни решения

▪ От счетоводна гледна точка, криптовалутата се доближава най-
много до нематериален актив или материален запас

▪ Сделки, при които се купува или продава криптовалута са 
освободени от ДДС

▪ Приходите от търговия с криптовалути подлежат на деклариране и 

облагане с данък (ЗДДФЛ, ЗКПО)



ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ

▪ https://coinmarketcap.com/ - регистър на крипто проекти и борси 

▪ https://coinmarketcal.com/ - календар със събития за крипто проекти

▪ https://www.coinbase.com/ - крипто борса

▪ https://www.bitstamp.net/ - крипто борса

▪ https://www.bitfinex.com/ - крипто борса

▪ http://etherscan.io/ - портал за преглед на Ethereum транзакции

▪ https://blockchain.info/ - портал за преглед на Bitcoin транзакции

https://coinmarketcap.com/
https://coinmarketcal.com/
https://www.coinbase.com/
https://www.bitstamp.net/
https://www.bitfinex.com/
http://etherscan.io/
https://blockchain.info/


ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

▪ Не инвестирайте в крипто валути пари, които не може да си 
позволите да загубите

▪ Пазете частните ключове на портфейлите си на сигурно място;
съхранявайте бекъпи на ключовете си

▪ Използвайте винаги, когато е възможна, 2-факторна автентикация

▪ Не дръжте големи суми в крипто борсите

▪ Намерете си съмишленици и обсъждайте пазара (форум, телеграм)



КРИПТО-ЖАРГОН

▪ Altcoin – alternative coin

▪ FOMO – Fear of missing out

▪ FUD – Fear, Uncertainty, Doubt

▪ Whale – trader with big amount of money

▪ Plebs – newbie/small traders (individuals)

▪ P&D – Pump and Dump

▪ HODL – HOLD your positions

▪ MOON – Price projection to extreme highs



ПРАКТИЧЕСКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

▪ Преглед на пазара

▪ Създаване на портфейл

▪ Регистриране в крипто борса

▪ Верифициране пред крипто борса

▪ Захранване на сметка в крипто борса

▪ Търгуване на крипто валути

▪ Изтегляне на средства от крипто борса

▪ Участие в ICO



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Николай Живанкин

zhivankin@gmail.com


