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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ТРАНЗАКЦИИ 

2. Код на курса: 43.2.7.7.63 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта  

6. Семестър: седми  

7. Брой кредити: 6 

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 система за електронни плащания и 

защитата на електронните транзакции. В лекциите също така са разгледани използжащото се 

асиметрияно крипторане, цифрови подписи и сертификати.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да притежават 

умения за защита на електронните транзакции, и да изпълняват основни административни 

задачи. Също така да могат да правят свободно сравнение между различните продукти и 

технологии. 

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

- да поддържат системи за електронни плащания; 

- да анализират и предотвратяват различни нежелани събития; 

- да използват и аминистрират защитния протокол за електронни транзакции. 
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Мрежи и протоколи 1 и 2, Сигурност на електронните карти 

за разплащане. 

12. Съдържание на курса: Електронни разплащания. Същност. Сигурност. Условия за 

реализиране на електронни разплащания. Основни характеристики на електронните пари. 

Същност. Етапи. Електронна търговия. Същност. Технология и стандарти. Модели за 

електронно разплащане. Същност. Технология и стандарти. Система за електронни плащания. 

Същност. Технология и стандарти. Платежни средства за електронно разплащане. Развитие на 

услугите за плащания през Интернет. Защитен протокол за електронни транзакции (SET). 

Криптография. Оператори, базирани на хеширане. Оптимално асиметрично криптиране. 

Инкапсулиране на съобщения. Технология и стандарти. Компоненти на платежни съобщения 

Цифров подпис. Технология, стандарти и алгоритми. Цифрови сертификати. Технология и 

стандарти. Сравнение на SET и SSL. Добри практики при системите за електронни 

разплащания 

13. Библиография: 
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Kluwer Law & Business; 6 edition (November 8, 2013).   

2. Secure Electronic Transaction: Communications Protocol, Credit Card Paperback. Spir 

(11 July 2012).  

3. Larry Loeb, Secure Electronic Transactions Introduction and Technical Reference. Artech 

House Publishers (February 28, 2008). 
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Допълнителна литература: 

1. IBM Redbooks. Secure Electronic Transactions: Credit Card Payment on the Web in 

Theory and Practice.  

14. Методи и критерии на оценяване:  

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 проверява 

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 


