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ОБУЧЕНИЕ 

на представители на организации, членуващи в БСК,  

на тема „Европейска инфраструктура за блокчейн услуги, EBSI“ 

 21 март 2023 г. 10:00 ч. – бул. „Княз Ал. Дондуков“ №54Б, ет. 1 

 (вход откъм бул. „В. Левски“) 

Целта на обучението е да се запознаят участниците с новата технология блокчейн, както и с 

характеристиките и възможностите на Европейската инфраструктура за блокчейн услуги 
(European Blockchain Services Infrastructure, EBSI) за разработване и изграждане и 

използване на приложения чрез EBSI блокчейн технологията. 

Теми от учебното съдържание на обучението: 

Тема Продължите
лност 

1. Какво е блокчейн? Въведение в EBSI: история, участници, основни 
характеристики. Правни, бизнес и технологични основи. 

10 мин. 

2. Проектът EBSI България 5 мин. 

3. Архитектура и услуги: възли, транзакции, цифров протфейл, случаи на 
употреба (use cases) 

15 мин. 

4. Европейската рамка за самосуверенна идентичност (European Self-Sovereign 

Identity Framework, ESSIF) и  използване на Проследимостта на документите 
(Document Traceability use cases). 

15 мин. 

5. Кафе пауза и разговори 15 мин. 

6. EBSI случаи на употреба.  Изграждане на приложения с помощта на EBSI 
Core Services API. Възможности за участие в Евтопейски проекти. 

10 мин 

7. Проектът OnePass: DIGITAL-2022-DEPLOY-02, Topic “DIGITAL-2022-DEPLOY-

02-EBSI-SERVICES: Deployment of services. ‘EBSI SME Financing Use Case’ by 
implementing a Pilot Use Case the "SME financing - Acceleration of Innovative 

SMEs". 

15 мин. 

8. Заключение 5 мин. 

1. Въпроси и отговори  

2. + защо и как да се включите и да участвате в EBSI проекта/и с БСК  

15 мин. 

 

++ 

 

Изисквания към обучаемите: няма. 
Език: Работен език на обучението – български, работен език на учебните материали – български 

и английски. 

Изпълнение на обучението в клас: 1 занятие, 2 академични часа и 15 мин. почивка (при 

желание на присъстващите може да продължи до 3 часа) 

Дата: 21 март 2023 г., 10:00 ч. 

Зала: класна стая с мултимедийни средства. 

Адрес: The Edge , София, бул. Дондуков 54Б. website: theedge.solutions 

https://theedge.solutions/
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Обучението е подпомогнато по проект: EBSI Bulgaria, EBSI node Bulgaria 2020-BG-IA-

0060 

 

За повече информация и предварително запознаване с проекта: 

 EBSI Bulgaria, https://ebsibulgaria.eu/ 

 EBSI България Helpdesk https://ebsi.bg/ Искате ли да научите повече за проекта EBSI 

България и предлаганите от него услуги? Свържете се с екипа на EBSI България Helpdesk: 

Е-мейл: petko.ruskov@theedge.solutions. За конкретни въпроси относно нашите 

предложения за обучения, моля, изпратете имейл на petko.ruskov@theedge.solutions 

 EBSI  https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI/Home 

 П. Русков, Н. Стоянова, Инициативи за развитие на Блокчейн и други иновативни 

технологии в Европа и България, JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES (JIIT) ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ISSN: 2682-9517 

(Print) № 1 (2), 2020 ISSN: 2683-0930 (Online) Feb 1, 2020, https://journal.iiit.bg/wp-

content/uploads/2020/08/SPISANIE-1_2020-1.pdf 

 П. Русков, Блоковите вериги като пробивни институции и протоколи за осигуряване на 
доверие между заинтересованите страни, JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES (JIIT) ИНФОРМАТИКА И ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ISSN: 2682-951711, 
Брой 1/2019, https://journal.iiit.bg/wp-content/uploads/2020/02/Blokovite-verigi.pdf/ 
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