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Abstract. Car renting is spreading, while cars are increasingly smart 
and connected allowing autonomous behavior like self-driving, 
self-parking, etc. The process of renting, however, is usually cum-
bersome, involves transfer of sensitive data, is not entirely digital, is 
heavily regulated and involves different parties directly or indirectly. 
Therefore, the security, validity and traceability of the data involved is 
of vital importance. In this paper the authors discuss the blockchain 
opportunity to innovate the car renting business and present a model 
where the process is digitalized, simplified and data authenticity and 
security are guaranteed by using blockchain protocols, smart con-
tracts and cryptocurrency.

Увод
Известен проблем в осъществяването на транзакции 

в дигиталните канали е липсата на гаранция за сигурността 
и автентичността на данните, необходими за изпълняването 
на конкретни цели [2]. В повечето случаи интеракцията е 
между различни потребители (в това число и умни устрой-
ства), които не са имали отношения преди, при големи ге-
ографски разстояния, езикови и културни бариери, както и 
други фактори, влияещи в дадена транзакция. Като резултат 
трудно може да се установи достоверността и репутацията 
на всяка от участващите страни предварително. Ситуация-
та се затруднява допълнително, когато част от транзакци-
ите включват скъпи активи, особено такива, подлежащи 
на сериозна регулация, каквито са автомобилите. В този 
контекст осъществяването на сделки по дигитален път чрез 
конвенционални технологии и подходи може да се случи 
само при голямо доверие между страните. Към момента 
доверието се реализира основно от огромното количество 
лични данни, които се събират за страните (най-вече за 
шофьора, наемащ автомобил). Процесът изисква заделя-
нето на ресурс за валидиране на данните, жизненият му 
цикъл се удължава и утежнява, страните обменят непро-
порционално количество лични данни, участниците нямат 
контрол върху собствените си данни веднъж предоставени, 
подсигуряват се множество защити за трансфер на тези 
данни чрез интернет и други. 

Целта на тази публикация е да представи модел за 
наемане на автомобил чрез използване на блокчейн прото-
коли, техните криптовалути и имплементиращите ги смарт 
контракти.

Методика и съществуващо състояние 
на технологията

Методологията на изследването се основава на ли-
тературно търсене, преглед, анализ и синтез на научната 
и приложната информация и на дългогодишния опит на 
авторите в научните изследвания и моделирането. Моде-
лирането позволява да се реши изследователската задача 
за анализ и оценка на конкретно решение, като се оцени 
приложимостта на блокчейн (технологията blockchain) за 
наемане на автомобил чрез използване на протоколи и 
смарт контракти.

Технологията с блокови вериги позволява процесът 
за наемане на автомобил да се оптимизира и автоматизи-
ра значително, като премахва посочените недостатъци и в 
същото време гарантира за сигурността и автентичността 
на данните [1, 6]. Тя е технология за децентрализирано 
обработване на данни в публични или частни мрежи. Със-
тои се от групирането на данните в абстрактни структури, 
наречени блокове. Всеки блок е криптографски свързан 
със следващия блок. Това по същество създава свързана 
структура от блокове, която е практически невъзможно да 
бъде подправена или подменена, нарочно или в резултат 
на инцидент, или друго неволно действие. Веднъж след като 
всеки блок бъде запълнен и записан в разпределената база 
с достатъчно количество данни, става невъзможно съдър-
жанието му да бъде променено, оттеглено и транзакцията 
да бъде отменена. Единственият начин структурата да се 
променя е, като се добавят нови блокове от транзакции 
към вече съществуващите. По този начин се гарантира ав-
тентичността и сигурността на данните [6]. Примерна ве-
рига от криптографски свързани блокове е представена на 
фиг. 1.

Смарт контрактите (smart contract), които са осно-
вен елемент на блоковите вериги, представляват програ-
мируем компютърен код, който се изпълнява в децентра-
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лизирана блокчейн среда. Те са компютърен еквивалент 
на нотариално заверените договори между участващите в 
процеса лица или бизнеси и обикновено се реализират 
с отворен код. Поради невъзможността информацията да 
бъде променяна в блокчейн, веднъж след като даден смарт 
контракт бъде разположен в децентрализираната среда, той 
не може да бъде променян, оттеглен или прекратен. Той 
може единствено да бъде изпълнен, след като предвари-
телно уточнени обстоятелства или условия, програмирани 
в кода, бъдат удовлетворени. Смарт контрактът дава сигур-
ност на различните страни, които са участници в блокчейн 
мрежата, че няма изменение или подправяне в договора, 
след като смарт контрактът е активиран.

Фиг. 1. Криптографски свързани блокове в историята 
на блокчейн веригата

Съществуват модели, описващи варианти на блокчейн 
системи в контекста на споделено пътуване (car sharing) 
в рамките на умен град (smart city) [2,3]. Създадени са и 
платформи като HireGo – Shared Mobility Platform, които 
позволяват всеки шофьор да отдава под наем собствения 
си автомобил или да наема от друг [7]. Тази платформа 
прехвърля вече съществуващ централизиран модел и го 
децентрализира чрез блокчейн. За целта използва HGO 
– собствен ERC20 токън (token) върху етериум (Ethereum 
blockchain). Има създадени токъни специално за целите на 
отдаване под наем на активи, какъвто е Bitsrent BTR, който 
също върви в етериум среда и внася елемент на децентра-
лизация [8]. Предложено е и използването на блокчейн при 
защитата на смарт автомобили от често използвани ата-
ки, както и други специфични проблеми като отнемане на 
контрол над транспортното средство (remote highjacking), 
следене на местоположение, сигурно отдалечено обновя-
ване на бордовия софтуер и други [4]. Също така има 
възможност физически активи като автомобилите да бъ-
дат представени като токъни в блокчейн, които да бъдат 
търгувани [5]. Така автомобил ще може да бъде отключен 
само от частния ключ към акаунта на потребителя, който 
е собственик на токъна, съответстващ на това превозно 
средство. 

Тази статия се фокусира конкретно върху протокол 
на наемане на автомобил в децентрализирана среда чрез 
използването на смарт контракт и не разглежда цялостната 
инфраструктура, необходима за подобни услуги. Тази аб-

стракция позволява описаната система да бъде приложена 
лесно и в конвенционални системи без нужда от промяна в 
текущата инфраструктура на компании, отдаващи коли под 
наем. По този начин блокчейн базираните системи ще мо-
гат да бъдат възприети по-лесно за използване от бизнеса, 
както и за разработване на пилотни проекти в областта. 

Авторите описват концепция и модел за практичното 
приложение на технологията от блокови вериги при на-
емане на автомобил. Моделът позволява процесът да се 
изследва, улесни и ускори, като се извършва изцяло елек-
тронно, а в същото време се гарантира сигурността и ав-
тентичността на данните, необходими за осъществяването 
на транзакциите.

Архитектура на системата
Концепцията за наемане на автомобил чрез блокчейн 

протокол може да се реализира чрез информационна сис-
тема с предложената архитектура. Основните елементи на 
архитектурата включват три основни блока:

• Уебсайт или мобилно приложение.
• Сървърна част, свързанa чрез интернет, включи-

телно и защитни стени.
• Блокчейн мрежа с блокчейн възли.
Основните елементи и техните взаимовръзки са пред-

ставени визуално на фиг. 2.

Фиг. 2. Архитектура на системата за наемане на автомобил чрез 
блокчейн протокол

Архитектура на системата позволява лесно интегри-
ране към вече съществуваща база данни с потребители 
на компании за отдаване на автомобили под наем, която 
работи с конвенционални технологии. Функциите на еле-
ментите са следните: 

• Потребителската част от системата предоставя 
потребителски интерфейс (UI – user interface) 
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чрез използване на стандартни уеб технологии 
или приложение за мобилна операционна сис-
тема (основно Android и iOS). През този модул 
крайните потребители ще могат да заявят авто-
мобил и да го отключат, както и да платят за 
услугата след това.

• Сървърната част е интранет мрежа и функциони-
ра като посредник между заявките от потребител-
ското приложение и блокчейн мрежата от бизнес 
участниците. Съдържа стандартна релационна база 
данни, състояща се от профили на потребителите, 
които биват реферирани при заявка и изпращани 
за транзакция към смарт контракта заедно с ос-
таналите данни.

• Децентрализираната блокчейн мрежа реализира 
разпределената главна книга (Decentralized Ledger 
Technology – DLT) и съдържа историята на всич-
ки транзакции. Тя се състои от възли (nodes) и 
смарт контракт, който управлява автоматизирано 
целия процес. Тъй като тази част от системата не 
е централизирана, историята на данните се съх-
ранява като идентично копие едновременно във 
възлите при всеки участник в мрежата. В зави-
симост от вида на блокчейн архитектурата – пуб-
лична или частна – e възможно всеки участник да 
има собствен възел, но с различна роля. Напри-
мер потребителите, наемащи транспорт, да имат 
историята на транзакциите, но да не участват в 
консенсусните алгоритми за валидация. От типа 
мрежа също зависи дали да се имплементират 
допълнителни условия за анонимност на данни-
те, всеки потребител да вижда само собствената 
си история от използване на услугата, а не тази 
информация да е публична (макар и анонимна) в 
рамките на цялата мрежа. 

Процес на наемане чрез блокчейн 
протокол

Протоколът, по който се изпълнява предоставянето 
на услугата за наемане на автомобил в децентрализирана 
среда се състои от следните групи от действия: 

• Заявяване на автомобил.
• Валидация в блокчейн.
• Използване на автомобил.
• Сетълмънт в блокчейн.
Всяка от тези групи се разделя на конкретни стъпки, 

които могат да бъдат представени алгоритмично на процес-
ната диаграма на фиг. 3.

В така разработения процес се приема, че потреби-
телят вече е регистриран (тоест преминал е валидиране 
на информация, свързана с разрешително за шофиране) и 
смарт контрактът вече е качен в блокчейн мрежата. Това е 
така, тъй като тези събития се случват точно веднъж в на-
чалото на жизнения цикъл при използването на системата 
от страна на даден потребител.

Фиг. 3. Процесна диаграма на системата

Смарт контракт. Ролята на смарт контракта е да 
управлява бизнес процеса в децентрализирана компютър-
на среда. В конкретния случай се следи за изпълнението 
на условията и валидирането на транзакции. Алгоритми-
те в смарт контракта са юридически договорени и приети 
предварително от участниците в процеса. Условията при 
изпълнение на транзакцията са свързани със статуса на 
заплащане на услугата: в началото – да не се допусне нова 
транзакция, в случай че потребителят не е платил за пре-
дходната; в края – да се обновят полетата след получаване 
на информация за платена услуга. Валидирането е свърза-
но със стартирането на транзакции в блокчейн мрежата, 
свързани с обявяването на ново използване на услугата 
от страна на потребител, както и приключване на услугата. 
Тези действия са представени на фиг. 3.

Така описаният смарт контракт следва да притежава 
в себе си следните полета:

 9 Клиентска референция от базата данни.
 9 Номер на автомобил.
 9 Статус на заплащане.
 9 Метаданни или референция към тях във външна 
база, които биха могли да съдържат докладвана от 
автомобила информация (примерно за катастрофа 
или други важни събития). Това поле е препоръ-
чително, но не е задължително, тъй като подобни 
данни, ако са в голям размер, би било по-уместно 
да не са в блокчейн мрежата.

Предимства на представената система пред кон-
венционалните технологии. С интегрирането на блокчейн 
към процеса на наемане на автомобил се постигат няколко 
ключови подобрения:

 9 На първо място се гарантира автентичността и 
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проследимостта на информацията при наемане на 
автомобил. Поради описаното свойство на блок-
чейн технологията да съхранява всички транзак-
ции по начин, недопускащ коригиране, променяне 
или подменяне на данните, се създава достовер-
ност и ясна проследимост на информацията в це-
лия ѝ жизнен цикъл.
 9 На второ място поради децентрализираната при-
рода на блокчейн, няма един-единствен възел, 
който да съдържа и да съхранява, а оттам и да 
контролира цялата информация. Тоест поради лип-
сата на елемент на централизация (в традицион-
ния случай това е системата на доставчика на 
услуги за наемане на автомобили, съхраняваща в 
себе си всички данни на всички клиенти) потре-
бителите имат контрол над собствената си инфор-
мация и по този начин допълнително се засилва 
сигурността на данните и драстично се редуцира 
рискът от манипулация.
 9 Следващо силно предимство на така описаната 
система е изключителната прозрачност на всич-
ки транзакции, която произтича от използването 
на блокчейн технологията. В зависимост от типа 
на мрежата (публична или частна) може да се 
създадат различни нива на видимост, както и да 
бъдат включени като участници други заинтересо-
вани страни, които имат ако не директен, то кос-
вен интерес към процеса на наемане. Такива биха 
били застрахователи, банки, регулатори, агенции 
и други. На тях може да бъде предоставен под-
ходящ достъп на видимост в реално време, като 
едновременно с това се гарантира достоверност 
на данните. Така в случай на диспут всички данни 
са ясно и бързо проследими от всички участници.

Заплащане с криптовалута
Заплащането с криптовалута е една от най-логичните 

посоки, в които може да бъде развита така предложена-
та система. Въвеждането на блокчейн плащане чрез вече 
съществуващи или собствени за мрежата виртуални пари 
(криптовалута, токъни) би било важна стъпка към прехвър-
ляне на целия процес изцяло в блокчейн среда. Използва-
нето на виртуални пари в рамките на системата би дало 
изключителна проследимост, както и гъвкавост на процеса 
по наемане на автомобил, като същевременно с това би 
го улеснил.

Криптовалутите представляват дигитален медиум за 
осъществяване на финансов трансфер чрез използването 
на криптографски функции. Всяка такава финансова опе-
рация представлява нормална транзакция, отбелязвана в 
съответния блок на веригата, пазеща се в блокчейн исто-
рията.

Криптовалутите работят на криптографски принцип 
и по-конкретно на публично-частните ключове (Public key 
cryptography). Всеки участник има собствен виртуален 
криптопортфейл (crypto wallet), чрез който управлява из-

ходящите и входящите транзакции. За целта този портфейл 
е обвързан с два ключа: публичен и частен. Публичният 
служи като адрес, на който портфейлът може да получа-
ва криптовалута, а частният служи за оторизирането при 
изпращане на криптовалута от портфейла. От тук следва, 
че публичният ключ се знае от всички, докато частният 
се пази в тайна и е достояние само на собственика на 
портфейла.

Първият пример за криптовалута, работеща върху 
блокчейн протокол, беше предложена през 2008 г. от Са-
тоши Накамото, чиято идентичност (или група от хора) не 
е потвърдена [9]. Тази валута се нарича биткойн (Bitcoin) 
и към момента е най-разпространената криптовалута в це-
лия свят и по данни на популярния сайт за следене на 
криптовалути coinmarketcap.com е с пазарна капитализа-
ция от над 132 милиарда щатски долара и с общ оборот 
на транзакциите за денонощие от над 31 милиарда щатски 
долара [10]. Тези данни показват ясно, че потребителите 
оценяват предимствата на подобен тип дигитални пари и 
се възползват от тях активно. Пак по данни на същия сайт 
към текущия момент съществуват над 5300 криптовалути с 
обща пазарна капитализация от над 208 милиарда щатски 
долара и общ оборот за 24 часа от над 118 милиарда щат-
ски долара. Тези криптовалути привличат вниманието както 
на потребители, така и на големи инвеститори. Нараства 
броят и на онлайн магазините, които приемат виртуални 
пари като форма на заплащане [11]. 

Според представените данни по-горе е видно, че 
криптовалутите са използвани активно и тяхното разпрос-
транение се ускорява. Много са факторите, които обос-
новават този ръст на популярност и основните предим-
ства на този тип дигитални пари, които ги правят особено 
подходящ избор за интегриране в предложения модел за 
наемане на автомобил чрез блокчейн протокол, са: 

 9 Основна характеристика на криптовалутите е про-
следимостта и автентичността на всички тран-
закции. Тъй като всеки трансфер се извършва и 
се записва в историята от блокове на блокчейн 
веригата поради невъзможността за манипулиране 
на данните, описана по-горе, всички финансови 
операции остават като непроменим архив, което 
гарантира автентичността и позволява да се про-
следи как се изменя балансът на даден акаунт във 
времето, без да има съмнения относно точността 
на данните.
 9 Друго предимство на криптовалутите са по-ниски-
те (ако има) такси за осъществяване на прево-
ди. Изследвания показват, че за трансфер на пари 
с конвенционален метод като кредитна карта так-
сата може да е в пъти по-голяма отколкото чрез 
използването на биткойн протокола [12]. Това 
е логично следствие от свойството на блокчейн 
протоколите да елиминират посредници, в кон-
кретния случай – банките. Естественият резултат 
е цената на транзакциите да спадне, тъй като няма 
заплащане за тези посредници, като в много слу-
чаи за осъществяването на превод чрез банковата 
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система може да има няколко банки посредници, 
всяка от които взема такса.
 9 Скорост на транзакциите. Известно е, че една 
банкова транзакция може да бъде изпълнена 
след часове, а в някои случаи едва след няколко 
дни. Според сайта за статистически изследвания 
statista.com, средното време за валидиране на 
транзакция в биткойн протокола за март 2020 г. 
е малко над 9 минути [13]. Разликата е очевидна 
и значима.
 9 Анонимност на личните данни. В публичните 
блокчейн протоколи транзакциите се осъществя-
ват между виртуални портфейли, като официалната 
им идентификация е адрес на портфейла. На сис-
темата не е нужна верификация на идентичността 
на потребителя, който стои зад този портфейл, за 
да работи коректно и сигурно. Като следствие от 
това, дори и финансовите данни за транзакции 
на някой онлайн магазин да бъдат атакувани и 
разпространени, то ще бъде виден само адресът 
на различните портфейли, но не и лични данни 
на техните собственици. Сходен пример може да 
се даде с традиционните банкови данни. Ако бъде 
атакуван сървърът на даден онлайн търговец (или 
друга организация в този смисъл), приемащ пла-
щания чрез стандартна информация от банкова 
кредитна карта, то източените данни като номера 
на картата и името на картодържателя (изписано 
на картата), както и нейната валидност са дос-
татъчни, за да бъде злоупотребено с акаунта на 
този потребител. В сравнение, с един виртуален 
портфейл на криптовалута може да бъде злоу-
потребено, само ако се разбере кой е неговият 
частен ключ.
 9 Друга полза е, че виртуалният портфейл принад-
лежи само на своя собственик и друг участник 
няма контрол върху него. Това е директно след-
ствие от децентрализираната природа на блокчейн 
протоколите, върху които се изпълняват криптова-
лутите. Тъй като нито един участник няма контрол 
върху мрежата, то не може и един-единствен ак-
тьор в този процес да влияе върху данните. Това е 
в директен контраст със стандартните системи за 
разплащане като например банки или онлайн сай-
тове за разплащания. Ако в някакъв момент тези 
институции решат да блокират конкретен акаунт 
(без значение от причината), те са способни да го 
направят дори без знанието или позволението на 
потребителите им, тъй като цялата информация се 
съдържа на техните сървъри, върху които те имат 
пълен контрол.

Описаните предимства на криптовалутите допълват 
добре предложения модел за наемане на автомобил чрез 
блокчейн протокол. Интегрирането на криптотокън с цел 
разплащане може да се адаптира по няколко начина спо-
ред нуждите на доставчика на автомобилната услуга. В така 
предложената архитектура най-лесно би било използването 

на съществуваща криптовалута, която е основна (native) за 
конкретната блокчейн платформа. Пример за това би било 
платформата Ethereum, върху която може да се изпълня-
ват смарт контракти и която има собствен криптотокън, 
наречен Ether. Ethereum e популярна, тъй като е първата 
и най-разпространена блокчейн платформа с развита ин-
фраструктура и програмно осигуряване за управление на 
собствената си криптовалута чрез смарт контракти, което 
го прави удобно за използване и интегриране в приложе-
ния. Разбира се, съществуват и други алтернативи.

При използване на криптовалута, на стъпката със за-
плащането за услугата, обозначена формално на фиг. 3  
като „Изпраща се информация към смарт контракта за за-
плащането“, следваща условното разклонение в процеса 
„Потребителят заплаща?“. Няма да се иска информация 
за заплащане от източници извън блокчейн мрежата, а 
действието ще се изпълни директно в блокчейн платфор-
мата под управлението на смарт контракта, който се грижи 
и за останалата част от процеса по наемане на автомо-
бил. За целта единствено е необходима функционалност 
в този смарт контракт, която да обработи транзакцията 
на заплащане, след което да се пристъпи към стъпката 
„Смарт контрактът обновява параметрите и пуска транзак-
ция“. Примерен подпроцес, осъществяващ тези дейности, е 
показан на фиг. 4.

От гледна точка на бизнес процеса използването на 
криптовалута постига следните предимства:

 9 Редуцира се рискът от конфликт в данните до 
минимум. Ако бъде използван външен метод за 
заплащане (примерно онлайн или банково пла-
щане), а смарт контрактът само се информира 
от сървъра за осъществяването на тази транзак-
ция, то теоретично съществува сценарий, в който 
по някаква причина (хакнат или спрял сървър на 
доставчика на автомобилната услуга, или грешка 
в кода му; грешка в процесите или в изпълнението 
на самата система за разплащане, която комуни-
кира със сървъра на доставчика и други) може да 
бъде извършено плащане от потребителя, но това 
уведомление да не достигне до смарт контракта. 
Това би породило конфликт и би нарушило инте-
гритета на услугата. Ако плащането се извършва 
с криптовалута в самия блокчейн протокол, се 
елиминира нуждата от външен метод за заплаща-
не и се спестява описаната комуникация между 
системите, което понижава и риска.
 9 Прозрачността на историята на заплащане и ней-
ната непроменяемост (immutability) гарантират 
ясни финансови взаимоотношения между страни-
те, фасилитират повече доверие и редуцират ве-
роятността от измама или конфликт до минимум.

Липсата на контрол върху финансовата информация 
и историята на заплащане от само една от страните без 
знанието на другата балансира взаимоотношенията между 
участниците в процеса, намалява асиметрията в обмена на 
лични данни. Ако преди доставчика на услугата за наемане 
на автомобил е приемал плащания с кредитна карта (съот-
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ветно има данните от картите на своите потребители), то с 
въвеждането на криптовалута тази информация е излишна.

Фиг. 4. Подпроцес за извършване на заплащане с криптовалута

Елиминира се нуждата от посредник при приемането 
на плащания от страна на доставчика на автомобилната 
услуга, което би довело до редуциране в разходите за из-
ползването на онлайн финансов процесор (банка или друга 
онлайн платформа за разплащания) и улесняване на целия 
процес.

Като директно следствие от бързината на осъществя-
ване на криптотранзакции заплащането би ставало бързо 
и директно между участниците, без да се съобразяват с 
множеството процеси по сетълмънт в нормалните банкови 
транзакции и свързаните с тях забавяния по различни при-
чини, както би се случило с използването на конвенциона-
лен метод на плащане.

Така предложеният подход с имплементиране на 
криптовалута осигурава гъвкавост на участниците в проце-
са, свобода на избор от множество блокчейн платформи, 
поддържащи собствена криптовалута, улеснява процеса на 
плащане, намалява разходите за изпращане и приемане 
на пари, като елиминира посредници, редуцира нуждата от 
допълнителни лични данни, които потребителят трябва да 
споделя, намалява риска от злоупотреба с вече споделени-
те данни, помага за създаване на доверие между страните 
и свежда вероятността за конфликт до минимум.

Описаната архитектурата, както и процесите на рабо-
та и заплащане позволяват адаптивност и свобода на до-
развиване в много посоки. Чрез нея по-лесно могат да се 
изграждат и интегрират нови функционалности в процесите 
на работа на фирмите, предлагащи наемане на автомобил 

отдалечено, а като следствие и по-бързото и по-широкото 
разпространение на блокчейн технологията и криптовалу-
тите.

Посоки за бъдещо развитие. В така предложения 
дизайн на системата с блокови вериги, смарт контракт и 
криптотокъни са заложени принципи на прозрачност, ав-
тентичност и сигурност. Имплементирането на заплащане с 
криптовалута улеснява процеса за всички участници и вла-
га в предложения дизайн всички предимства, които дават 
криптотокъните при финансов трансфер. Трябва също така 
да се отчита, че блокчейн е нова технология, има множе-
ство предизвикателства, които следва да се проучат по-де-
тайлно, за да бъде подобрен и оптимизиран този модел.

Една от най-логичните насоки за изследване е про-
учването и анализирането на регулаторни и законодател-
ни тенденции при употребата и работата на блокчейн и 
криптовалутите. Блокчейн и криптотокъните са авангардна 
технология, променяща конвенционални подходи и пара-
дигми, а като следствие липсва правно-регулаторна рамка, 
адресираща тяхната употреба. Въпреки че има прогресив-
ни юрисдикции като Лихтенщайн, Малта и Сингапур, които 
имат последователна политика спрямо токън икономиката, 
повечето юрисдикции, включително Европейския съюз, ня-
мат ясна посока за регулиране на технологията [14]. Тази 
неяснота би могла да обезкуражи инвестициите от страна 
на доставчиците на автомобили под наем.

На второ място следва да се разгледа по-внимателно 
обемът данни, които системата и смарт контрактът могат да 
поемат и обработят за определено количество време. Тако-
ва проучване би установило наличие на слаби точки (bottle 
necks), които забавят системата и транзакциите в нея.

Също така е необходимо да се анализира влиянието 
на типа мрежа (публична или частна) върху участниците, 
както и цялостното изпълнение и продуктивност на систе-
мата. Тук би се идентифицирала необходимост за модифи-
циране спрямо специфични бизнес, регулаторни и строго 
технологични нужди.

Анонимизирането на данните е също важен аспект, 
който би следвало да се разгледа. Например да се проучи 
дали съхраняването на самата информация в смарт кон-
тракта се приема за допустимо или е по-добре да се съх-
ранява неин хеш (hash) код, а самите данни да се намират 
във външна база или в допълнителен блокчейн.

Възможностите за надграждане на блокчейн мрежата 
са друга посока за бъдещо проучване. Бизнес нуждите са 
динамични, а технологията е нова и обещаваща, следова-
телно и възможните варианти за доразвиване са много. 
Подобно изследване ще установи осъществимостта и жиз-
неспособността на различни функционалности и влиянието 
им върху (но не само) бизнес процесите и рентабилността 
на услугата, леснотата за използване от страна на потре-
бителите и други.

Заключение
Заедно с нарастването на броя на умните устройства 

като телефони, часовници, гривни и други се засилва и 
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дигитализирането на процесите за скъпи активи, каквито са 
автомобилите. Новите поколения автомобили стават свър-
зани, интелигентни, а до голяма степен и автономни. Това, 
комбинирано с иновативни технологии като блокчейн, съз-
дава изцяло нови бизнес модели и парадигми на управле-
ние и използване на скъпи превозни средства. Един подо-
бен нов модел на поделено използване на автомобили чрез 
блокчейн технология е наемането и заплащането им чрез 
криптовалута в децентрализирана среда. Предложеният мо-
дел има потенциал да позволи високо ниво на доверие на 
информацията, автентичност и сигурност на данните, ясно 
и прозрачно изпълнение на целия процес, като значително 
се редуцира рискът от манипулиране на транзакциите и се 
гарантира тяхната проследимост. Въвеждането на крипто-
разплащания в този блокчейн модел отстранява финансо-
вите посредници, намалява разходите за осъществяване на 
плащане за услугата, създава симетрия в обмена на данни, 
редуцира риска от злоупотреба с финансовите данни на 
потребителите, ускорява скоростта на трансферите, както 
и минимизира възможността за грешка в комуникацията 
между сървъра на доставчика и блокчейн платформата.
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