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ЕВРОПЕЙСКИ МЕСЕЦ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

Всяка година през месец октомври се провежда годишната кампания на ЕС за насърчаване на
киберсигурността сред гражданите и организациите. През този месец стартират стотици дейности, които
поради пандемията от COVID-19, в по-голямата си част през 2020 година, , ще се проведат онлайн.
Какво е ECSM?
Европейският месец на киберсигурността (European Cyber Security Month – ECSM) предоставя актуална
информация за онлайн сигурността чрез повишаване на осведомеността и споделяне на добри практики. В
цяла Европа, се провеждат конференции, семинари, обучения, уеб семинари, презентации и други, за
насърчаване на цифровата сигурност и кибер хигиената.
Кампанията ECSM се координира от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и
Европейската комисия и се подкрепя от държави-членки на ЕС и стотици партньори (правителства,
университети, мозъчни тръстове, неправителствени организации, професионални асоциации, бизнес от
частния сектор) от Европа и отвъд.
Агенцията на ЕС за киберсигурност координира организацията на кампанията ECSM. Действа като
„център“ за всички участващи държави-членки и институции на ЕС и предоставя експертни предложения,
генерира полезни взаимодействия и насърчава общите съобщения сред гражданите на ЕС, бизнеса и
публичната администрация. Агенцията публикува нови материали и предоставя експертни съвети по
различни теми за киберсигурността за публиката на държавите-членки.
„Киберсигурността е споделена отговорност“. От първото събитие през 2012 г. Европейският месец на
киберсигурността достига своите ключови приоритети, като обединява партии от цяла Европа под лозунга
„Киберсигурността е споделена отговорност“, за да се обединят срещу кибер заплахите.
Всеки може:
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•
Да намери събитие близо до дома си и да участва в него.
•
Да станете организатор и изпрати своята дейност.
•
Да се присъедини към кампанията в Twitter и Facebook : @CyberSecMonth , #CyberSecMonth, #
ThinkB4UClick

„Помислете преди да щракнете“ # ThinkB4UClick
„Помисли преди да кликнеш“ е официалното мото на ECSM 2020. Този октомври програмата се фокусира
върху две теми, за да помогне на хората да се идентифицират и да бъдат подготвени за кибер заплахите.
Първата тема, „Цифрови умения“, предоставя на участниците информация по въпроси, свързани с
електронното поверителност, като защита на личните данни, кибер тормоз и кибер преследване. Втората
тема, „Кибер измами“, споделя прозрения за настоящите и потенциалните кибер заплахи като фишинг,
компрометиране на бизнес имейли и измами с онлайн пазаруване.
Агенцията на ЕС за киберсигурност и нейните партньори ще публикуват доклади, организират събития и
дейности като обучения, стратегически срещи, презентации и др.
Първата тема, „Цифрови умения“, представя образователни дейности, които информират широката
общественост относно сигурността в Интернет. Пандемията COVID-19 увеличи цифровизацията на
ежедневието. Този нов хиперсвързан свят изисква осъзнаване на текущите умения за гражданите, за да
бъдат в крак с тенденциите и да бъдат в безопасност онлайн. Темата обхваща въпроси на електронното
поверителност като защита на личните данни, кибер тормоз и кибер преследване. Ключовото послание
предава значението на кибер хигиената и установяването на добри практики онлайн.
2020 ECSM теми
Седмица 1 и 2: 1-16 октомври - Кибер измами
Втората тема, „Кибер измами“, дава представа за настоящите и потенциалните кибер заплахи, за да
помогне на широката общественост и бизнеса да минимизират рисковете. COVID-19 доведе до увеличаване
на електронната търговия, което предизвика опасения относно сигурността на данните и онлайн
плащанията. Дейностите в тази тема ще се фокусират върху фишинг, компрометиране на бизнес имейли и
измами при онлайн пазаруване. Ключовото послание насърчава потребителите да имат повишена
информираност за кибер измами при извършване на бизнес и лични транзакции онлайн.
Седмица 3 и 4: 17-31 октомври - Цифрови умения
Първата тема, „Цифрови умения“, представя образователни дейности, които информират широката
общественост относно сигурността в Интернет. Пандемията COVID-19 увеличи цифровизацията на
ежедневието. Този нов хиперсвързан свят изисква осъзнаване на текущите умения за гражданите, за да
бъдат в крак с тенденциите и да бъдат в безопасност онлайн. Темата обхваща въпроси на електронното
поверителност като защита на личните данни, кибер тормоз и кибер преследване. Ключовото послание
предава значението на кибер хигиената и установяването на добри практики онлайн.
Източници: https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/
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