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Abstract: According to the legal framework of the ministry of education and science, each academic year 
the schools declare, receive, use and destroy documentation with factory numbers such as diplomas and cer-
tificates. every year, experts from regional education management (rem) check whether these documents are 
properly described and reported. this is a time-consuming and human resource-intensive work, so from 2015, 
rem-Plovdiv develops and uses various software tools to accurately reporting of the factory-numbered docu-
ments.the first version of the system is developed in the visual studio 2017 environment using the programing 
language C#. the information is stored and processed in a local database and the final report is generated as an 
html file. in 2018, the software product was upgraded to protect data and make it easier for users to work. the 
developed graphical user interface allows for easier and secure operation with the system. A high degree of ac-
curacy and reliability was reported in the reports submitted. in view of the annual reporting of these documents 
with factory numbers by all schools not only in the Plovdiv district but also in the whole country, rem-Plovdiv 
jointly with the Plovdiv university started work on the improvement of the software product and the reliability 
and security of the introduced information by using of the block chain technology.
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Бързите промени, определени от набиращата скорост четвърта индустриална революция [1] изис-
кват използването на нови методи и технологии във всички сфери на живота, включителнто и в образо-
ванието. мобилните технологии, интернет на нещата, облачните технологии, огромните възможности 
за съхранение на данни и достъп до знания предопределят развитие на области като изкуствения инте-
лект, роботиката, 3d печат, нанотехнологиите, биотехнологии, материалознание, съхранение на енергия 
и квантово изчисление. според [2] много от тези нововъведения все още едва прохождат, но вече взаим-
но се надграждат и усилват, създавайки безпрецедентно сливане на технологиите във физическия, ци-
фровия и биологичния свят.

една от тези тенденции е развитието на технологията на блоковата верига. основните предимства на 
тази технология са свързани с това, че тя поддържа споделен, програмируем, криптографски защитен и 
поради това будещ доверие регистър, който не се контролира от нито един отделен потребител и който 
може да бъде проверен от всекиго. 

Блокчейн технологията базирана на архитектура peer-to-peer (P2P), в която участниците обменят ин-
формация и активи помежду си. чрез нея се постига почтеност и доверие, дори когато броят на възли-
те е неизвестен, както и тяхната надеждност. ключова роля за изграждане и поддържане на веригата от 
блокове е използването на криптографски технологии и технологии за сигурност, за да се постигне ин-
тегритет. интегритетът, в една изградена blockchain система, представлява, способността да се правят ве-



114

Образование и технологии 10/2019

рни твърдения за собствеността. самата технология се базира върху разпределена система от регистри 
(ledgers), чрез които се поддържа информацията за собственост и се съхранява цялта история от данни 
за трансакции във веригата. Всеки възел поддържа и съхранява свое собствено копие от регистъра , ка-
то чрез blockchain- алгоритъма се позволява на отделните възли колективно и последователно да устано-
вят собствеността [3]. 

Блоковата верига използва широко публично-частен подход на асиметричната криптография, която 
е в основата за идентифициране на потребителите, прехвърляне на собственост, а и за тяхната защита от 
неоторизиран достъп до системата. Целта на блоковата верига е да се съхраняват огромно количество 
данни и те да останат непроменени след създаването си или при опит за манипулация тези промени да 
бъдат открити много бързо и лесно [4].

Всички тези характеристики на blockchain технологията дават възможност за нейното приложение в 
различни сфери на обществения живот [5], включително във финансовия сектор, iot [6] и в образование-
то. гарантирането на сигурност и бързото установяване на опити за манипулация на данните могат успеш-
но да се прилагат както при разработката на електронен дневник [7], така и при работата с документи с 
фабрична номерация в средното училище.

Важен момент при трансформирането на бизнес процесите за работа в blockchain е изборът на под-
ходящ негов вариант. Веригите за работа в блокове могат да бъдат класифицирани, според собственост-
та върху тях, на публични и частни. публичните блокови вериги са „отворени“: кодът им е с отворен код и 
не се изискват права за включване. частните блокови вериги са собственост на отделна организация или 
на консорциум от организации. както е видно от [8] те са „затворени“ и не всеки потребител на интернет 
може да се включи в тях и да добавя трансакции.

съгласно нормативната уредба на министерство на образованието и науката институциите в систе-
мата на средното образование използват документи с фабрична номерация. В началото на всяка учеб-
на година училищата заявяват нужната документация. Заявките се подават от училищата до Руо и от Руо 
към печатница и мон. училищната документация може да бъде с и без фабрична номерация. съгласно 
чл. 51. на наредба № 8 от 11 август 2016 г.1 за информацията и документите за системата на предучилищ-
ното и училищното образование документите от задължителната документация, в които фабрично са от-
печатани серия и номер, се наричат документи с фабрична номерация (дФн). такива документи са на-
пример дипломи, свидетелства, удостоверения и др. 

Всяко приемане и предаване на документите с фабрична номерация се извършва с двустранно по-
дписан приемно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация съгласно образец (прило-
жение № 5 от наредба № 8). 

документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с отчет на документите с фабрична номера-
ция (приложение № 6 от наредба № 8), изготвен в два екземпляра, от комисия, определена със заповед 
на директора на институцията. В определения срок единият от екземплярите на отчета заедно с копие на 
протокола, за унищожените негодни и сгрешени документи, се представя от училището в Руо.

документи с фабрична номерация, които са дефектни, сгрешени при попълването им или са негодни 
за ползване, както и остатъкът неизползвани бланки (без дубликатите) се унищожават от комисия в об-
разователната институция. За подлежащите на унищожаване документи комисията съставя протокол за 
унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, които под-
лежат на унищожаване, и количеството им. унищожаването се извършва, като се изрязват отпечатаните 
серия и фабричен номер от бланките на документите и се залепват върху протокола като върху всеки за-
лепен номер се поставя печатът на институцията. Залепените номера са неразделна част от протокола, а 
останалата част от бланките се унищожава.

след ежегодното отчитане представяно в Руо, експерти определени със заповед проверяват правил-
но ли са описани и отчетени документите, като засичат получените, издадените и останалите документи. 
това е работа отнемаща много време и човешки ресурс, затова от 2015 година Руо-пловдив разработва 
различни среди за правилно и точно отчитане на документите с фабрична номерация. 

първоначално за обработка и отчитане на дФн се разработи отчет на документите с фабрична номе-
рация по формата на приложение №6 към чл.52, ал.1 от наредба №8 в електронна таблица. В таблицата 
бяха създадени макроси за коректно въвеждане на информацията и защита при обработката. автоматич-
но се генерира протокол за унищожени документи с фабрична номерация. 

през следващата 2016 година създадените от предходната година шаблони и формуляри бяха акту-
ализирани и подобрени. отчете се много по-висок процент на вярно и правилно съставени отчети, кои-
то лесно се проверяваха. 
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през 2017 година започнахме изготвянето на специализиран софтуерен продукт. първата версия на 
системата е конзолно ориентирана, което в значителна степен затрудняваще потребителите. приложе-
нието е реализирано с езика C# в средата за разработка  visual studio 2017. За база данни се използват 
текстови файлове с разширение „.db“. крайният отчет се генерира под формата на html файл. 

през 2018 година софтуерния продукт бе подобрен с цел защита на данните и улесняване работата на 
потребителите. потребителският интерфейс стана по-достъпен и лесен. отчете се голяма степен на точ-
ност и достоверност в предадените отчети. Втората версия на програмата има реализиран графичен ди-
зайн чрез APi – то „windows forms Application“. Базата данни и генерирането на крайния отчет не са про-
меняни.

основните функционалности на текущата версия на системата са представени на Фигура 1:

Фигура 1.UseCase диаграма на съществуващата към момента система

първоначално се попълват формите „данните на училището“ и „данните на комисията“ (Фигура 2):

 

 Фигура 2. Данни за училищетои комисията
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Въвеждането на различните видове документи се достъпва от главното меню. За обработка на ин-
формацията за дубликатите от минали години първоначално се избира номенклатурния номер и след то-
ва се въвеждат данните (Фиг.3)

Фигура 3. Въвеждане на дубликатите от минали години

документите с фабрична номерация, която се получава по заявка за съответната учебна година се по-
лучават с приемо-предавателен протокол от доставчик. таблицата от Фигура 4 е разделена на три части, 
между които има навигационни бутони в най-долния десен или ляв ъгъл на прозореца. допълнително 
заявените дФн се обрабоват от допълнителна форма, която разширява функционалностите на получени-
те по заявка документи. В този прозорец се въвеждат по поредици издадените, анулираните и годните за 
унищожаване дФн. тази функционалност се използва само когато има допълнително заявени документи 
от даден номенклатурен номер с втори допълнителен протокол за получаване от печатницата.

 

Фигура 4. Въвеждане на получените по заявка документи

друга функционалност на системата е обработката на получени от други институции дФн. често за-
явените документи от определено училище са по-малко от необходимостите и тогава между училища-
та могат да се обменят такива документи. това става след изготвяне на съответния приемо-предавателен 
протокол и отчитане с таблицата от Фигура 5. таблицата също е разделена на три части като добавянето 
на повече от една поредица дФн, приети от даден номенклатурен номер чрез бутона . 

 

Фигура 5. ДФН получени от други институции

предаването на дФн на други институции се реализира от съответната опция на главното меню. Впис-
ването на една поредица документи се реализира от бутона „Впиши“, а за повече от една поредица се из-
бира  (Фигура 6)
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Фигура 6. Предадени ДФН на други институции

справките извеждат обобщена информация за въведените документи по различни видове и крите-
рии (Фигура 7):

Фигура 7. Справки за обработката на ДФН

изготвянето на таблица 4 от отчета става автоматично. към този отчет се добавя и таблица 4а, като в 
нея е описано по-подробно движението на дубликатите. отчета и протокола се визуализират в браузер и 
при необходимост може да се направят нужните настройки за отпечатване.

актуалната версия на системата реши много от проблемите, свързани с обработката на дФн. Въпре-
ки това се отчетоха някои недостатъци, свързани с гарантирането на сигурност и неприкосновеност на ве-
че въведената информация. предвид важността на проблема и ежегодното отчитане на тези документи 
от всички училища не само в област пловдив, а в цялата страна, Руо-пловдив съвместно с пу започнаха 
работа по усъвършенстването на софтуерния продукт и осигуряването на достоверност и сигурност на въ-
вежданата информация, чрез използването на технологията на блоковата верига. 

В тази информационна епоха, сигурността на данните се превърна в една от най-големите ни гри-
жи. blockchain технологията и дистрибутираният регистър гарантират, че няма централна точка, която да 
„държи“ информацията. Регистрите се синхронизират в реално време, което гарантира, че всички учас-
тници ще имат една и съща информация. ако даден участник промени собственото си копие на данните 
в регистъра, това няма да компрометира данните на останалите. blockchain трябва да гарантира, че само 
законният собственик може да прехвърля даден актив на други лица, използва цифрова мярка за сигур-
ност. използва се публично-частен подход на асиметричната криптография, която е в основата за иденти-
фициране на потребителите, прехвърляне на собственост, а и за тяхната защита от неоторизиран достъп 
до системата. изисква се всяка трансакция да се подпише от собственика на актива, със собственият му 
цифров подпис, както и от получателя на дФн. Валидните трансакции се окомплектоват в блок, който но-
си информация не само за самите трансакции, които съдържа, а и информация за предходния блок, към 
който е закачен. получава времева марка и цялата тази информация се хешира и става глава на веригата, 
където ще се закачи новият блок. по този начин ако дори един знак бъде променен някъде по веригата, 
тази манипулация ще бъде засечена веднага. 

ние желаем да използваме предимствата на блоковата верига, които ни позволяват да прехвърляме 
и проследяваме документи с фабрична номерация, които ще наречем активи, между отделни организа-
ции по един сигурен, надежден и гарантиращ интегритет начин. идеята ни е да изградим частна блоко-
ва верига (затворена) между министерство на образованието и науката, печатница за документи с фа-
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брична номерация, Руо-пловдив и всички училища в област пловдив, където всички участници са пред-
варително известни и имат определени права. така ще предоставим сигурен начин за обработка и прех-
върляне на документи с фабрична номерация. Всяка отделна организация ще бъде отделен възел в сис-
темата, като:

1. Всяко училище изпраща заявка да стане възел в системата до Руо-пловдив. след като достъпът е 
разрешен, системата предоставя публичен и частен ключ на съответния директор, чрез които той 
може да проверява и подписва трансакциите за получаване и изпращане на документи с фабрич-
на номерация. 

2. печатницата на документите с фабрична номерация, въвежда напечатаните документи като активи 
в системата и ги изпращам, на база направените предварителни заявки, до съответните училища. 

3. директорът проверява и приема трансакциите, като ги подписва със собственият си частен ключ, 
получен от системата. 

след като документите станат активи в портфейла на училището, те могат да преминат през следните 
състояния (Фигура 8). даден актив може да бъде предаден на друга организация, ако има излишък и по 
осмотрение на съответния директор. също така може да бъде използван или бракуван.

Блок-веригата проверява всяка трансакция за формална и семантична коректност и оторизация. са-
мо коректните трансакции се записват и окомплектоват в блок в края на деня и се валидират в блок-ве-
ригата. след валидиране на блок във веригита се актуализират всички регистри в мрежата. по този начин 
всеки възел ще притежава собствено копие на цялата история с трансакции, възникнали в системата. то-
ва ни дава възможност да проследим движението на всички документи с фабрична номерация създаде-
ни някога в системата, както и да гарантираме техния произход. 

Фигура 8. UML диаграма на движение на документите с фабрична номерация

Работата по разработката на моделираната блокова верига е в начален етап. създадохме базов пър-
воначален прототип на портфейл, транзакция и ledger дърво (Фигура 9).
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Фигура 9. Създаване на нов портфейл, нова транзакция и Ledger Tree

от получените до момента резултати, можем да твърдим, че приложението на тази технология пре-
доставя по-голяма сигурност и надеждност, спрямо съществуващата към момента система. продължава-
ме работата по създаването и прехвърлянето на активи между участниците и тестването на прототипна-
та версия.

references:
1. Klaus schwab, the fourth industrial revolution, publ. Crown business, usA, 192 pages, isbN-10: 

9781524758868, isbN-13: 978-1524758868, 2017
2. shih C.s., J.J. Chou, N. reijers, t.w. Kuo. designing CPs/iot applications for smart buildings and cities, iet 

Cyber Phys. syst. theory Appl., 2016, 1, 3–12
3. drescher d., blockchain basics a non-technical introduction in 25 steps, frankfurt am main, germany 

isbN-13 (pbk): 978-1-4842-2603-2 isbN-13 (electronic): 978-1-4842-2604-9 doi 10.1007/978-1-4842-
2604-9, Apress, (2017).

4. guy Zyskind, oz Nathan, Alex ‘sandy’ Pentland, decentralizing Privacy: using blockchain to Protect Person-
al data, doi: 10.1109/sPw.2015.27 , isbN: 978-1-4799-9933-0, 2015 ieee security and Privacy, pp.180-
184, 2015.

5. Pilkington m., blockchain technology: principles and application, research handbook on digital transfor-
mations, editors: Xavier olleros, f., majlinda Zhegu, edward elgar Publishing, pp. 225-264 (2016)

6. seyoung huh, sangrae Cho, soohyung Kim, managing iot devices using blockchain platform, ieee, 19th 
international Conference on Advanced Communication technology (iCACt), bongpyeong, south Korea 
(2017)

7. irina Krasteva, Jordan todorov, blockchain – базиран модел за разработка на електронен училищен 
дневник, сборник статии от научна конференция „techCo-lovech 2019“, 9-10 май 2019, issN 2535-
079X.

8. Nadezhda filipova , bloKCheyN: vAZmoZhNost ZA Novi biZNes modeli, business management, 2018, 
issue 2 year 2018, 75-92

(endnotes)
1. Naredba № 8 ot 2016 g. za informatsiyata i dokumentite za sistemata na preduchilishtnoto i uchilishtnoto 

obrazovanie (obn. – dv, br. 66 ot 23.08.2016 g., v sila ot 23.08.2016), http://mon.bg/bg/59 


