


 Международен стандарт за сигурност на 

плащанията, създаден и развиван от VISA, 
MasterCard, American Express, Discover, JCB

 Обединява, поддържа и разпространява най-

добрите и актуални практики в информационната 

сигурност

 Затова IATA избира PCI DSS като задължителен 

стандарт за защита на картите при продажбата на 

самолетни билети 



 Стандартът е задължителен за всеки търговец и 

компания, които обработват, съхраняват или 

препращат данни от кредитни и дебитни карти

 Самопроверката и/или сертифицирането по PCI 
DSS доказват, че операторът осъзнато защитава 

картовите данни на клиентите и е предприел 

адекватни мерки за сигурност



 При кражба на данни от карти или други лични 

данни през сайт, от документи, компютърно 

оборудване, телефонна линия, финансовата 

отговорност е изцяло върху търговеца 

 При изтичане на данни разходите за търговеца 

надминават 50 000 евро и забрана да приема картови 

плащания до проверка от Ниво 1 по PCI DSS

 Въпреки, че търговецът използва за разплащания 

виртуални системи на банки, финансовите 

институции прехвърлят отговорността при пробив в 

сигурността. Чрез PCI DSS отговорността е

споделена



 От 1 март 2018 г. всички туроператори и агенти  

трябва да предоставят доказателства, че отговарят 

на PCI DSS, за да продължат да работят с IATA. 

Непредоставянето на доказателства ще води до 

изключване от системата.

 Не се предвижда поредно 

отлагане на срока след

неколкократните 

гратисни периоди



По данни на IATA:

 Авиоиндустрията и свързаните с нея 

бизнеси са атакувани от хакери на всеки 

3 минути. Атаките се увеличават с 30% 

годишно

 82% от измамите с карти стават при 

Card Not Present плащане

 Най-честите измами: чрез фишинг 

имейли, кражба на натрупани мили от 

профили на клиенти, директно 

изпразване на карти



 ИАТА ще провери всички агенти дали са 

попълнили и изпратили въпросници и 

прилежащите им декларации

 При кражба от кредитна или дебитна карта 

финансовата отговорност е на агента

 Ако агентът е излъгал при попълването

на въпросника, следват

финансови санкции

или отнемане на правото

да продава самолетни билети



 Сигурност за целия ви бизнес

 Защита на вашите пари и парите на клиентите

 Доверие и добър имидж

 При въвеждане на стандарта PCI DSS вие сте готови 

да продължите с изпълнението на предстоящата 

задължителна регулация за защита на личните данни 

(GDPR). Така се пестят време и пари



Първи вариант: Фирмата СЪХРАНЯВА електронно 
данни от кредитни и дебитни карти (включително 
сканирани копия):

 Стъпка 1:Анализ на средата, сканиране на 
приложения, мрежата и сайта на компанията. 
„Запушване“ на всички дупки в сигурността и 
уязвимостите. Подготовка от специализирани 
фирми

 Стъпка 2: Документален одит с 250 въпроса. 
След проверка на резултатите, издаване на 
сертификат от сертифициран по PCI DSS одитор



Втори вариант:  Агентът НЕ съхранява електронно 

данни от кредитни и дебитни карти:

 Попълване на въпросник за самооценка за покриване 

на критериите по PCI DSS

 Подписване на декларация за истинност на данните и 

изпращане на въпросника (доказателствата) до IATA

 IATA може да възложи проверка на истинността на 

отговорите по всяко време и по всякакъв повод. При 

несъответствие се налагат санкции или се преминава 

към проверка от Ниво 1



 Прекратете:

- Приемането на данни от карти по канали като Viber и
Skype

- Електронно съхраняване на данни от карти във файлове и 
незащитени хранилища

- Обмен на информация през некриптирани канали – пощи, 
сайтове, приложения

 Изхвърлете от офиса:

- Факса (или го заключете)

 Унищожете: 

- Изписаните на листове номера на карти, които не са 
заключени в сейф



Според начина на работа

с кредитни и дебитни карти



Ръчно обработване на карти Електронно - ПОС

Хартиени архиви           Интернет –

виртуални ПОС, 

приложения
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 Card-not-present търговци, които не обработват 

кредитни карти и са прехвърлили изцяло 

обработката на трета страна, сертифицирана по 

PCI DSS (банки, платежни оператори) 

 Сайт, използващ препращане или iFrame

 Не съхраняват и не обработват електронно 

кредитни карти

 Съхраняват данни от карти, фактури и сметки 

само на хартия

 Не важи за Face to face (присъствени)
трансакции



 Агенти, които имат сайт и частично са възложили 

обработката на плащането на сертифицирана по PCI 
DSS трета страна. Например – събиране на данни 

във форма за плащане на сайта и препращане към 

трета страна

 Не обработват кредитни карти и са прехвърлили това 

изцяло на трета страна, сертифицирана по PCI DSS
(банки, „Борика“) 

 Не съхраняват, не обработват и не получават 

електронно кредитни карти

 Пазят данните само на хартия

 Важи само за електронна търговия



 Данни от карти се предоставят от клиента лично, 

по телефон или по имейл и плащането се 

извършва чрез терминал, свързан с телефонна 

линия (GSM) към платежния оператор 

 Карти се обработват чрез устройства, които 

нямат електронна памет за данните от картите

 Терминалът за карти не е свързан с нищо във 

фирмата 

 Данни от карти не се съхраняват електронно

 Не важи за електронна търговия



 Агентът приема плащания лично, по телефон 

или по имейл. Извършва плащанията през ПОС, 

свързан директно с банката (чрез IP) и 

отговарящ на изискванията на PTS POI

 ПОС-ът не е свързан по никакъв начин с 

мрежата на фирмата 

 ПОС-ът е напълно изолиран от компютърната 

система на фирмата (Firewall сегментиране и 

отделен канал на банката)

 Агентът не съхранява електронно данни от карти

 Не важи за електронна търговия



 Агентът използва браузър базиран ПОС, свързан към 

интернет, предоставен от банка, платежен оператор или 

трета страна за ръчна обработка на единични 

трансакции

 Компютърът, от който се правят плащанията, е напълно 

изолиран от мрежата на фирмата

 Към компютъра не са свързани никакви устройства или 

няма софтуер, които да пазят електронно данни от карти

 Агентът не  получава данни от карти по интернет 

(чатове, имейли)

 Данните от карти се съхраняват само на хартия

 Неприложим за електронна търговия



 Агентът работи със специализирано 

приложение, което е свързано през интернет със 

система за плащане (LAN, DSL)

 Приложението не съхранява по никакъв начин 

данни от карти

 Приложението и интернет връзката трябва да са 

в обща мрежа (на един компютър), но отделени 

напълно от офисната мрежа чрез сегментиране

 Агентът не съхранява електронно данни от карти

 Неприложим за електронна търговия



 Данни от карти се предоставят от клиента лично, по 
телефон или по имейл и плащането се извършва 
чрез терминал (приложение) с Point-to-Point 
Encryption (PCI SSC-Approved P2PE). Пример: 
mPOS

 Агентът въвежда данните от картата ръчно в 
криптирания терминал

 Не получава и не изпраща данни извън 
криптираното устройство

 Не съхранява електронно данни от карти 

 Не важи за електронна търговия



 Агентът съхранява картови данни

 Агенти, които използват няколко метода за 
работа с карти - по телефона, през ПОС -
физически или виртуален, въвеждане в платежно 
приложение

 Агенти, които работят по начин, който не е 
описан в горните въпросници или не попадат 
еднозначно в един въпросник (могат да попълнят 
2 отделни или направо D)

 D е много обширен – 12 глави, 240 въпроса, и 
някои от въпросите или секциите може да са 
неприложими



1. Определете вида на използваните платежни средства 
и кой тип търговец сте

2. Направете анализ на системите и мрежите. 
Изпълнете необходимите оптимизации, защити и 
политики за сигурност 

3. Попълнене подходящия за вашата фирма въпросник 
Self-Assessment Questionnaire (SAQ)  

4. Попълнете декларацията към всеки въпросник

5. Качете въпросника и декларацията във вашия IATA
профил. Запазете 3 копия на двата документа, ако 
бъдат поискани от банка или друга оторизирана 
институция 



 Индивидуални консултации (организирани от 

АБТТА):

- Анализ на ИТ средата във фирмата и начините за 

работа с карти

- Препоръки за оптимизиране на процесите и 

системите, имплементиране на необходим софтуер и 

въвеждане на политики за сигурност във връзка с 

изискванията на PCI DSS

- Помощ при попълване на въпросник

- Проверка на попълнен въпросник 

- Поддръжка на PCI DSS съвместимостта

(за улеснено подновяване всяка година)



 За фирми, подлежащи на пълно сертифициране 

по PCI DSS:

- Външо и вътрешно сканиране на мрежите и на 

сайт. Vulnerability scans & Penetration test

- Подготовка за одит с всички необходими действия 

по защита на мрежите и необходимата 

документация

- Преференциални цени за услугите на 

сертифициращия Approved Scanning Vendor

- Помощ при изискваното годишно поддържане на 

стандарта



 АБТТА 

 За консултации: helpme@safer.bg

 https://www.pcisecuritystandards.org

http://www.safer.bg/
mailto:helpme@safer.bg

