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Настоящото проучване представя количествен преглед на злоупотребата с електронна 

търговия, за да се улесни търговията с фалшификати. През последните години електронната 

търговия се разраства бързо, тъй като потребителите стават все по-уверени в поръчването 

на стоки и услуги онлайн.  

Броят на фирмите, занимаващи се с електронна търговия с потребители (B2C), постоянно 

нараства.  Между 2018 г. и 2020 г. онлайн продажбите на дребно, подгрупа от общия размер 

на B2C, нараснаха с 41 % в големите икономики в сравнение с по-малко от 1 % увеличение 

на общите продажби на дребно. Пандемията от COVID-19 допринесе за това увеличение, тъй 

като потребителите поръчваха онлайн по време на локдауните, както и за да избягват 

посещаване на магазини. По време на пандемията, онлайн средата също се превърна в по-

популярна цел за незаконна търговия.  При правоприлагането в киберпространството се 

отчита нарастващ обем на различни електронни престъпления, включително предлагане на 

незаконни стоки, сред които фалшиви и неотговарящи на изискванията за качество лекарства, 

комплекти за тестове и други свързани с COVID-19 стоки. 

Нарастващата популярност на електронната търговия не остана незабелязана от 

фалшификаторите, които все повече използват електронна търговия, за да продават 

фалшиви артикули на потребителите, някои от които купуват изделия, като мислят, че са 

истински, а други активно търсят фалшификати на ниски цени.  

Връзките между електронната търговия и незаконната търговия с фалшифицирани стоки са 

потвърдени от количествен анализ, който разглежда свързаността между електронната 

търговия и броя и стойността на изземванията на фалшифицирани стоки от митническите 

органи през периода 2017—2019 г. Анализът установява, че връзката става по-силна, когато 

се включат и показатели за незаконна търговия с фалшифицирани стоки с малки пратки; това 

предполага, че незаконните стоки, закупени чрез електронна търговия, често се превозват в 

малки пратки, като се използват по-специално пощенски услуги. 

Проучване на конкретни случаи от Европейския съюз, в което се събират данни за 

задържането на фалшификати, свързани с електронната търговия, предоставя допълнителна 

информация за ситуацията. Данните сочат, че 91 % от задържанията на фалшификати, 

свързани с електронната търговия, са доставени чрез пощенски услуги. За разлика от това, 

само в 45 % от задържаните фалшификати, които не са свързани с електронна търговия, са 

доставени по пощата. От гледна точка на стойността, данните сочат, че 81,8 % от 

задържанията, свързани с електронна търговия, са доставени по пощата в сравнение само с 

8,9 % за другите фалшификати. По отношение на произхода, източниците на фалшификати 
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са сходни с източниците, свързани с електронна търговия, и източниците, които не са 

свързани с нея; въпреки това делът на Китай в общия сбор е по-висок при случаите на 

фалшификати, свързани с електронна търговия (75,9 % спрямо 45,9 % от общия брой 

задържания).  

Задържаните в ЕС фалшификати, свързани с електронната търговия, включват широк 

спектър от продукти, като най-голяма част се пада на обувки (33,7 % от общия брой 

задържания), облекла (17,3 %), парфюми и козметика (9,6 %), кожени изделия (8,7 %), 

електрически машини и оборудване (6,5 %), играчки (5,5 %) и часовници (5,2 %).   

На пазарите за електронна търговия се появиха недобросъвестни участници, тъй като е 

сравнително лесно да се създадат сайтове, които продават фалшифицирани изделия. Освен 

това те продължават да намират нови начини да навлизат с фалшифицираните си продукти 

в надеждни платформи. Правоприлагащите органи активно се ангажират с установяването и 

закриването на сайтове с цел измама и работят с големите оператори на платформи и 

собственици на търговски марки, за да се насочат към продажбите на фалшификати, но 

проблемът остава значителен, а и нараства.   

Трудностите, свързани с прихващането на фалшификати, се задълбочават от средствата за 

изпращане на поръчаните чрез електронната търговия продукти. Фалшификаторите 

предпочитат да използват слабостите в каналите за разпространение, за да улесняват 

незаконните си операции. В случая с електронната търговия това се извършва до голяма 

степен по пощата. Съществува опасение, че пощенските и митническите органи не са в 

състояние да проверяват за фалшификати пратките с малки колети и пакетите с писма. Те 

имат ограничена възможност да откриват фалшификати, търгувани на международно 

равнище, тъй като пратките с фалшифицирани стоки се смесват с милиарди законно 

търгувани стоки.  

Правителствата предприеха редица действия за борба с онлайн продажбите на 

фалшифицирани изделия, включително за установяване на споразумения със 

заинтересованите страни, чиято цел е да засилят сътрудничеството и да увеличат усилията 

за откриване и предприемане на действия срещу уебсайтове, които продават 

фалшифицирани изделия.  

Например в Европейския съюз, Европейската комисия беше в основата на изготвянето и 

прилагането на Меморандум за разбирателство между платформите, собствениците на марки 

и други заинтересовани страни с цел насърчаване на добрите практики в борбата срещу 

продажбата на фалшифицирани стоки по интернет. В Съединените щати правителството 

обяви създаването на работна група за електронна търговия, която обедини големите онлайн 
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платформи, за да си сътрудничат и да си помагат относно начините за борба с 

фалшификаторите, които продават в техните платформи. В Австралия правителството 

разработва механизъм, който позволява на потребителите да идентифицират продавачите 

на законни продукти чрез свързване на оторизирани продавачи на определени марки с 

регистъра на търговските марки на правителството.  Освен това в Европейския съюз и 

Съединените щати се счита, че ако бъдат приети директиви и законодателство, ще бъдат 

създадени нови рамки за борба с престъпленията, свързани с електронната търговия, 

включително търговията с незаконни стоки.      

Големите оператори на платформи са разработили многостранни подходи за борба с 

продажбите на фалшифицирани продукти на своите платформи. Усилията им обхващат 

мерки и механизми, включващи търговци от трети страни, потребители, собственици на марки 

и правоприлагане, както и разработване и внедряване на стратегии за проактивно откриване 

и възпиране на фалшификати. Способността на платформите да разчитат по подходящ начин 

на продавачите от трети страни обаче се оказа трудна и непрекъснато се полагат усилия за 

подобряване на механизмите за идентифициране и санкциониране на страните, които 

продават фалшифицирани изделия. 

Представеният в настоящия доклад анализ показва, че злоупотребата от страна на 

фалшификаторите на онлайн пазари е много динамична. Необходимо е допълнително 

проучване на развитието на динамиката, както на равнището на промишлеността, така и чрез 

проучвания на конкретни случаи. По-нататъшната работа следва да отчита по-детайлните 

аспекти на динамичните промени, като същевременно се съсредоточи върху подобряването 

на реакцията на нововъзникващите предизвикателства чрез установяване и насърчаване на 

ефективни политики и практики.  

 

 


