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Държавите са готови за провеждане на Европейския месец на киберсигурността 

Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), ГД 
„Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия и партньорите 
откриват официално Европейския месец на киберсигурността (ECSM) на 1ви октомври 2014 г. 
Това е кампания на ЕС, която насърчава киберсигурността сред гражданите и пледира за 
промяна във възприемането на кибернетичните заплахи, като популяризира 
информационната сигурност, образованието, споделянето на добри практики и състезанията. 

Официално откриване 

Тази година официалното откриване на месеца на киберсигурността се осъществява заедно 

със събитието на високо равнище на ENISA „10 години осигуряване на киберсигурността на 

Европа... и много повече!“ в сградата на представителството на провинция Бавария в 

Европейския съюз в Брюксел.  

На събитието на високо равнище ще бъде разгледан проблемът за „въвличане на 
гражданите“ заедно с представители на инициативите „Седмица на програмирането“ (Europe 
Code week), „Широка коалиция за дигитални работни места“ (Grand Coalition for Digital Jobs) и 
партньори от Европа и САЩ, след което ще има дискусия с модератор г-н François Thill от екипа 
за координиране на Европейския месец на киберсигурността в Люксембург. 

Изявление на комисар Kroes за Европейския месец на киберсигурността : „Интернетът и 
многобройните услуги, които се предлагат чрез него, носят много предимства за обществото 
ни — не на последно място значителен растеж на икономиката и милиони работни места. Но 
трябва да изградим и възстановим доверието, ако наистина искаме да ползваме тези 
предимства. Когато става въпрос за киберсигурност, в наш общ интерес е да покажем много 
по-бърза реакция и устойчивост на кибернетичните заплахи. ENISA може да играе както 
оперативна, така и стратегическа роля, за да гарантира, че Европа е готова за 
предизвикателството, заедно с представителите на публичния и частния сектор. Всеки от нас 
трябва да поеме своята роля в предизвикателството пред киберсигурността: всеки гражданин, 
всеки бизнес, всяко правителство. Ето защо се надявам, че Европейският месец на 
киберсигурността ще повиши осведомеността — нека накараме хората да говорят!“ 
 
 

Изявление за Европейския месец на киберсигурността на изпълнителния директор на ENISA, 

проф. Udo Helmbrecht: „Времето на интернет на нещата, когато всяко електронно 

устройство ще бъде уникално достъпно и разпознаваемо чрез интернет, бързо 

приближава. Това има голямо въздействие върху всички аспекти на ежедневието на 

гражданите, тъй като сега всички електронни услуги зависят изцяло от открито, 

безопасно и сигурно киберпространство. Това са технологиите, които се изграждат днес и 

които ще предоставят услугите на бъдещето. 

 Ето защо е много важно гражданите да участват активно в подобряването на 

информационната сигурност, ENISA да улеснява процесите на подобряване, а държавите  

 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://cybersecuritymonth.eu/partners
http://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
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членки да гарантират, че политиката за сигурност подпомага икономиката, базирана на 

интернет, която се предвижда за Европа 2020. Година след година затвърждаваме това 

партньорство на доверието за Месеца на киберсигурността и с удоволствие виждам 

високото ниво на ангажираност от страна на партньорите. Благодаря на всички от 

името на екипа си! “ 

Действие! Събития през октомври на местно равнище За месец октомври общността 

определи следните седмични теми по мрежова и информационна сигурност в програмата: 

 1ва седмица: Обучение на служителите, с насоченост към публичните и частните 
организации; 

 2ра седмица: Защита и актуализации на компютърната и мобилната сигурност, с 
насоченост към всички цифрови потребители; 

 3та седмица: Програмиране, с насоченост към учащите се; 
 4та седмица: Упражнения по киберсигурност, с насоченост към техническите експерти; 

5та седмица: Е-поверителност, с насоченост към всички цифрови потребители 

Пълният списък с дейностите през Европейския месец на киберсигурността (ECSM), които ще се 
проведат в цяла Европа, могат да се намерят в раздела Събития на специалния уебсайт, който 
се актуализира редовно. Това се отнася дейностите, провеждани както онлайн, така и офлайн 
дейности.  

Европейският месец на киберсигурността ще бъде последван от среща за оценка и отчетен 
доклад. 

За пълния списък на сътрудничещите си партньори за 2014 г. вижте: 
http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Онлайн материали, предлагани на цифровите потребители  

 Всяка седмица през октомври ENISA ще публикува нов материал. Проверявайте редовно 
уебсайта! 

Днес ще публикуваме първите материали, включително 7 кратки информационни статии с 
препоръки по теми, свързани с киберсигурността на няколко езика на ЕС. Препоръките 
включват съвети за мрежовата и информационната сигурност за преподавателите и 
служителите, за рисковете, свързани с използването на софтуер или антивирусни програми с 
изтекъл лиценз, за сигурността по отношение на популярните услуги в облак (като например 
социалните медии), правата за защита на данните онлайн и разясняване на уроците, научени 
до момента, чрез подпомагането на общоевропейските кибернетични учения между 
публичния и частния сектор.  

Разпространявайте новината!  

Всички активни заинтересовани страни в областта на киберсигурността са поканени да 
участват в тазгодишната кампания Европейски месец на киберсигурността (ECSM). Следете 
специалния профил в Twitter (@CyberSecMonth) и се включете в дейностите #OctoberNIS на 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises
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Европейския месец на киберсигурността. За да се свържете директно с нас, пишете ни на 
stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu, на вниманието на Daria Catalui. 

Киберсигурността е споделена отговорност. СПРЕТЕ. ПОМИСЛЕТЕ. СВЪРЖЕТЕ СЕ. 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS

