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                                Еволюция и ползи 

31 октомври 2008 г. – Публикувана е „бяла книга“ (на английски: white paper), 
описваща работата на системата биткойн. В нея се съдържа първото детайлно 
описание на блокчейн. Публикувана е от Сатоши Накамото. По-късно се разбира, 
че това потребителско име най-вероятно е псевдоним. Създателят на биткойн, 
респективно и на блокчейн, е познат под псевдонима Satoshi Nakamoto (Сатоши 
Накамото), но и до ден днешен не става ясно кой стои зад името. 
 
3 януари 2009 г. – „Изкопан“ е първият „блок“, наречен „генезис блок“, който е част 
от първия блокчейн в света и това дава началото и на първата криптовалута, 
наречена биткойн.  
 
12 януари 2009 г. – Направена е първата транзакция, която 
използва блокчейн технология, чрез биткойн.  
 
На 5 октомври 2009 г. е установен първият обменен курс за криптовалута, 
използваща блокчейн. Използвано е уравнение, което включва стойността 
на електричеството, нужно на компютър да генерира биткойни. 
 
Не е задължително да има само един изпращач или един получател в една 
транзакция. 
 
Блокчейн технологията изключва всякакъв тип финансови посредници между 
хората и техните пари. Фактът, че повечето вериги работят с публични протоколи, 
дава възможност за масовото адаптиране на блокчейн в различни отрасли, дори и 
без много технически познания. Голяма част от компаниите преориентират своите 
бази от данни към модела на блокчейн. В това число влизат логистични фирми, 
болници и част от промишлените производители. Сред най-популярните 
приложения на блокчейн се нареждат smart contracts (интелигентните договори) 
и crowdfunding (набирането на капитал онлайн). 
 
Основното приложение на технологията в селското стопанство е във връзка с 

предоставянето и сигурността на информацията по глобалните вериги на 

доставки. Тъй като блокчейнът е институционална и транзакционна технология, 

тя може да се разбира като нов вид икономическа платформа за улесняване на 

транзакциите (Mattila и Seppälä 2018) или, на езика, предложен от CSIRO’s Data61 

(Turner 2018), като индустриална програма. Ползите от блокчейн като цифрова 

икономическа платформа се получават за потребители, производители, 

правителства и допълващи технологии. Като индустриална програма, blockchain 

позволява евтина информация с висока степен на доверие относно произхода по 
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отношение на доказателствата за твърдения във фермата за качество по 

отношение, например на, съставките , условия за отглеждане, местоположение, 

чистота и т.н., за да се движат между производители и потребители. Същата тази 

технология също така позволява на производителите да докажат на регулаторните 

органи и органите по стандартизация спазването на задължителните 

производствени условия и процеси (напр. Използване на пестициди, условия за 

хуманно отношение към животните, доказателство за произход и др.).  

Доказателството за спазване на нормативната уредба и доказателствата, че не е 

фалшифицирано, са ценна икономическа информация за потребителите надолу по 

веригата на експортните пазари. Ползите се отчитат на потребителите при 

поръчителство на информация, както и на производителите при намалени разходи 

чрез машинна автоматизация на инспекциите, одита и други скъпи 

административни процеси при предоставяне на информация с високо доверие.  

Следователно достъпът до такава промишлена програма ще подобри 

рентабилността и следователно устойчивостта на висококачествените земеделски 

практики. Базираната на блокчейн индустриална програма за селското стопанство 

също улеснява интеграцията с други цифрови технологии за автоматизация в 

селското стопанство Web3 или Industry 4.0. Автоматизираните сензорни 

технологии, като Интернет на нещата (IoT), могат да предоставят хардуерните 

слоеве, които качват информация в веригите за доставки с активиран блокчейн. 

Технологиите за изкуствен интелект и машинно обучение, вградени в машините, 

могат да позволят на автоматизирани технологии като напоителни системи, 

растителна или жътварна техника или транспортни средства да участват в 

интелигентно договаряне и разплащания (например автоматизиране на 

плащането при доставка чрез токенизиране).  

Същите тези способности за наблюдение и договаряне позволяват появата на 

активирани с блокчейн, управление на договори, търговско финансиране и 

застрахователни пазари с цел подобряване на оперативната ефективност и 

управление на риска на селскостопанските пазари. Технологията Blockchain 

предлага перспективата за децентрализирана индустриална архитектура за 

предоставяне на търговски и административни услуги по веригата на стойността 

на земеделския сектор. 

 


