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Европейски месец на киберсигурността — единство срещу
заплахите за киберсигурността
Октомври 2017 г. е обявен за Европейски месец на киберсигурността, с което се
отбелязва петата годишнина от началото на кампанията.
През Европейския месец на киберсигурността в цяла Европа ще се проведат над 300 мероприятия —
конференции, семинари, обучения, срещи на високо равнище, общи презентации за потребителите,
онлайн кампании и други инициативи, които имат за цел да популяризират сигурността онлайн. През
2017 г. в центъра на вниманието ще бъдат киберсигурността на работното място, в управлението и в
дома, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, както и свързаните с това
умения.
Кампанията започна на 29 септември 2017 г. с официална церемония в Талинския технически
университет, където представители на публичния сектор в ЕС, бизнеса, националните координационни
екипи и академичните среди споделиха препоръки и съвети в областта на киберсигурността. Водещи
специалисти обсъдиха различни проблеми на сигурността, на които са посветени четирите тематични
седмици. Съорганизатори на събитието бяха Естонският орган по информационни системи, Естонският
екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CERT — Естония), Талинският технически
университет и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA).
Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, който отговаря за
цифровия единен пазар, отбеляза: В цифровия свят всичко се крепи на киберсигурността —
тя е ежедневна, ежеминутна отговорност на всеки от нас. Изцяло подкрепям съвместните
ни усилия да задълбочим съзнанието за това и да подплатим тази отговорност с
конкретни действия в цяла Европа.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел
подчерта: И на работното място, и в личния си живот можем да предвиждаме цифровите
опасности и да се борим с тях само ако ги познаваме достатъчно добре и притежаваме
необходимите умения. Европейският месец на киберсигурността е отлична възможност да
направим още нещо, за да бъде киберпространството в ЕС още по-сигурно.

Изпълнителният директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна
сигурност проф. Удо Хелмбрехт допълни: За пети път провеждаме Европейски месец на
киберсигурността в сътрудничество с Европейската комисия и с държавите членки. Тази
година привлечените от нас експерти ще помогнат на потребителите в целия Европейски
съюз по-добре да осъзнаят киберопасностите, с които се сблъскваме всеки ден. Искаме още
веднъж да напомним колко е важна киберхигиената, затова повтаряме мотото
„Киберсигурността е отговорност на всеки. Спри! Помисли. След това се свържи.“

European Union Agency for Network and Information Security
ENISA - The EU Cyber Security Agency
Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds

01

Press Release
2017/10/02 | www.enisa.europe.eu

Прояви през Месеца на киберсигурността (#CyberSecMonth)
Европейският месец на киберсигурността ще продължи от началото до края на октомври в цяла Европа.
Всяка седмица е посветена на различна тема:
Първа седмица, 2 — 6 октомври: Киберсигурност на работното място
Втора седмица, 9 — 13 октомври: Управление, неприкосновеност на личния живот и защита на
личните данни
Трета седмица, 16 — 20 октомври: Киберсигурност в дома
Четвърта седмица, 23 — 27 октомври: Умения в областта на киберсигурността
През октомври Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и генерална
дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия ще публикуват
кратки видеоматериали по избраните за месеца теми и ще организират различни събития и
мероприятия. От интерактивната карта можете да разберете какво се случва във вашия град. Кампанията
има и международен отзвук — научете повече за Националния информационен месец за
киберсигурност и за организираната в САЩ национална информационна кампания за киберсигурност
под надслов „Спри! Помисли. След това се свържи“. Световният месец на киберсигурността ще започне
на 3 октомври 2017 г. Домакин на церемонията, която ще се проведе в Залата на двете Америки във
Вашингтон, ще бъде Организацията на американските държави (ОАД) съвместно с Националния съюз за
киберсигурност (NCSA), Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и Министерството за
обществена безопасност на Канада.
На уебсайта на Европейския месец на киберсигурността потребителите могат да намерят съвети на 23
езика, информационни материали и друга полезна информация. Те могат и да проверят познанията си с
актуализираната викторина по киберсигурност, която също е достъпна онлайн на 23 езика. На уебсайта
са посочени и координаторите на Европейския месец на киберсигурността във всички държави членки.
Не пропускайте: Не пропускайте предстоящото Състезание за киберсигурност — 2017 г., което ще се
проведе от 30 октомври до 3-ти ноември в Испания. Млади таланти от цяла Европа ще могат да се
опознаят и да си сътрудничат, а накрая ще премерят сили в истинска кибератака и отбрана!
Контекст:
Месецът на киберсигурността се организира от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и
информационна сигурност (ENISA), Европейската комисия и над 300 партньори от цяла Европа —
представители на местната и централната власт, университети, мозъчни тръстове, неправителствени
организации, професионални сдружения. Както и миналата година, партньори на агенцията отново са
Европейският център за борба с киберпрестъпността към Европол (ЕС3 към Европол), Естонският орган
по информационни системи, Естонският екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност
(CERT — Естония) и Талинският технически университет, които заострят вниманието към проблемите на
киберсигурността и предлагат обучения.
Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност изразява благодарността си
на своите институционални партньори — Европейския център за борба с киберпрестъпността към
Европол, Естонския орган по информационни системи, CERT — Естония и Талинския технически
университет, както и на всички останали партньори, за активното им участие и сътрудничество в
Европейския месец на киберсигурността.
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„Киберсигурността е отговорност на всеки. Спри! Помисли. След това се свържи.“ Следете кампанията
„Месец на киберсигурността“ в Twitter (@CyberSecMonth): #CyberSecMonth, #OctoberNIS.
Още по темата:
Стратегия за цифров единен пазар
Киберсигурността в Стратегията за цифров единен пазар
Европейски месец на киберсигурността (видеоматериал) — октомври 2016 г.
Посланиците по киберсигурност разказват
Европейско състезание за киберсигурност
За интервюта и въпроси от медиите:
Заявки за интервюта и въпроси за Европейския месец на киберсигурността се приемат на адрес:
press@enisa.europa.eu
Пълен списък на партньорите можете да намерите на адрес: https://cybersecuritymonth.eu/aboutecsm/partners
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