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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КАРТИ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 

2. Код на курса: 43.1.6.6.54 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:Целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид теоретични и практически знания за най-популярните микропроцесорни 

«пластикови» карти. Курсът запознава студентите със стандартите и характеристиките на тези 

карти. В лекциите са разгледани стандарта EMV, данните, файловата структура, шифрирането и 

управлението на ключовете, за защитено предаване на данни. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават умения за 

оценка на риска и безопасноста на микропроцесорните карти, да обясняват теоретично методите 

за проверка на пина и притежателя на картата и да изпълняват основни задачи по персонализиране 

на картите и тяхната миграция. Също така да могат да правят свободно сравнение между 

различните карти. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да оценяват сигурността; 

 да прилагат стандарта EMV; 

 да персонализират картите. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Мрежи и протоколи 1, Мрежи и протоколи 2, Приложна 

криптография и др. 

12.Съдържание на курса: Основни сведения за „пластикови“ карти. Понятия, стандарти и 

интерфейси. Стандарти за микропроцесорните карти. Общи характеристики на смарт-картите. 

Архитектура на микросхемите. Комуникационни протоколи. Оценка на физическата безопасност 

на микропроцесорните карти. Обекти на данни и тяхното кодиране. Файлова структура на 

картите. Видове файлове. Стандарт EMV. Шифриране и аутентификация. Шифриране на PIN 

кода. Защитено предаване на данни. Управление на ключовете за шифриране. Технологии и 

приложения при обработка на транзакциите.  Четене и проверка на данните и аутентуфукация на 

картата. Проверка на притежателя на картата. Методи. Проверка на пина.  Процедури и оценка на 

риска при използването на терминал. Персонализиране на картите и жизнен цикъл. Миграция. 

13. Библиография: 

Основна литература:  

1. Голдовский И. М, Микропроцессорные карты стандарта EMV, 2016.  

2. Cristian Radu, Implementing Electronic Card Payment Systems. Artech House (October 31, 

2012) 

3. Sherif М, Protocols for Secure Electronic Commerce. CRC Press, 2018. 

4. Susanto H, Almunawar M, Information Security Management Systems. Apple Academic Press, 

2018. 



Допълнителна литература:  

1. Ken E. Sigler, James L. Rainey, III, Securing an IT Organization through Governance, Risk 

Management, and Audit. Auerbach Publications, 2016 

14. Методи и критерии на оценяване: Дисциплината завършва с изпит.  

Проверяват се усвоените от студента знания по дисциплината и едновременно с това се 

оценяват неговите умения да мисли в реално време за решаване на поставени проблеми. Оценката 

се формира по точкова система. Тестовете по време на семестъра проверяват продуктивните 

знания на студента, възможностите му да осмисля наученото. 

 

Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система 

Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено овладени 

ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на материята, умения 

за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при сложни казуси и задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и задачи, 

но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

 

Формиране на крайната оценка 

 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример 2 

1 Тест 1 30 20 16 

2 Тест 2 или Представяне на 

самостоятелно подготвен 

теоретичен казус 

30 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*323  = 0,1*414 

 

15. Език на преподаване: български 

 


