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Кратко изложение  
Обобщен доклад за нарушенията на ПИС 
 

 

В настоящия доклад са обобщени резултатите от изследванията, извършени от 2013 г. досега от 

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) чрез Европейската 

обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост („обсерваторията“), 

относно размерите, обхвата и икономическите последици от нарушенията на правата на 

интелектуална собственост (ПИС) в ЕС.   

 

Докладът има за цел да обвърже различните изследвания за стойността на интелектуалната 

собственост, за обществените нагласи в тази връзка, за механизмите, използвани при 

нарушенията на ПИС и за икономическите последици от такива нарушения, за да осигури 

цялостен поглед върху състоянието в областта на ПИС и нарушенията на ПИС в ЕС. Той включва 

също и раздел с предприеманите мерки за борба с нарушенията. Планира се такъв доклад да се 

публикува ежегодно. 

 

В едно изследване, извършено в партньорство с Европейското патентно ведомство (ЕПВ), EUIPO 

установи, че общият принос на индустриите с интензивно управление на ПИС за икономиката на 

ЕС е приблизително 42 % от БВП (5,7 трилиона евро) и 28 % от заетостта (към тях трябва да се 

прибавят още 10 % косвено въздействие върху заетостта от неинтензивните по отношение на 

ПИС сектори). Също така тези сектори генерират търговски излишък от приблизително 

96 милиарда евро в търговията с другите държави в света и заплащат на своите работници с 46 % 

по-високи заплати от другите сектори. 

 

Поради високата стойност, с която се свързват ПИС, нарушаването на тези права е доходоносна 

престъпна дейност, която поражда значителни загуби за носителите на права и за икономиката 

като цяло. 

 

Според едно изследване, извършено от EUIPO и ОИСР през 2016 г., оценките за нарушенията на 

ПИС в международната търговия през 2013 г. достигнат до 5 % от вноса в ЕС или 85 милиарда 

евро годишно. 

 

В поредица от секторни изследвания EUIPO изчислява загубите от продажби в резултат от 

фалшифициране в 13 сектора (преки загуби в секторите, за които се прави анализът и по целите 
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вериги на доставките, свързани с тях). Общата стойност на тези загуби надхвърля общо 

100 милиарда евро годишно.   

 

Високата стойност, снизходителните присъди и високата възвращаемост на вложените ресурси са 

определящи за мотивацията на престъпните групи, които участват в дейности по 

фалшифициране.  Начините на действие на такива групи стават все по-сложни с развитието на 

технологиите и на каналите за разпространение, наред с разширяването на гамата от продукти, 

които се фалшифицират. 

 

Бизнес моделите, които прилагат фалшификаторите, използват предимно интернет за 

разпространението на продуктите и за насърчаване на разпространението и потреблението на 

незаконно цифрово съдържание. Интернет сайтовете, които продават фалшифицирани стоки, 

печелят от допълнителни рекламни приходи,  както от „високорискови” реклами (за възрастни, 

хазарт и опасен софтуер), така и, което е парадоксално, от законни търговски марки, които по този 

начин търпят двойни щети от рекламирането на такива сайтове (щетите за собствените им 

търговски марки  и вреди от предоставеното доверие за уеб хостинг). 

 

Освен анализите на предлагането на фалшифицирани стоки и пиратско съдържание, EUIPO 

изследва също и търсенето, тоест нагласите сред гражданите на ЕС по отношение на ПИС и 

склонността им към потребление на незаконни стоки. Сред мотивите на потребителите да купуват 

фалшифицирани стоки са ниските цени, достъпността и не така силното осъдително отношение 

на обществото по отношение на такива покупки. 

 

Като ответна мярка на тези тенденции EUIPO, съвместно с публични и частни партньори, 

предприема и подкрепя редица действия в отговор на тези предизвикателства. Тези действия 

варират от предоставяне на носителите на права на информация относно промените в 

нарушенията; работа с Европол по мащабни ответни мерки срещу престъпления срещу 

интелектуалната собственост, не на последно място чрез финансиране на специализирано звено 

в Европол за престъпления срещу интелектуалната собственост; подкрепа на Европейската 

комисия (ГД „Търговия“) в усилията за борба с доставката на фалшифицирани стоки за трети 

страни и предоставяне на информация на гражданите за наличното предлагане на законно 

цифрово съдържание и за икономическите последици от купуването на фалшифицирани стоки 

или от достъпа до незаконно съдържание. 

 

Основните раздели на доклада са следните: 
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Икономически дял и стойност на ПИС 

 

Този раздел съдържа обобщение на изследването от 2016 г. относно приноса на интелектуалната 

собственост, което показва, че 42 % от БВП на ЕС и 28 % от заетостта се генерират от 

интензивните по отношение на ПИС сектори. Също така има обобщение на изследването от 

2015 г. на ниво фирми, което показва, че дружествата, които притежават най-малко една марка, 

един дизайн или патент, имат по-добри икономически показатели за дейността от тези, които не 

притежават ПИС, като този ефект е по-силно изразен при малките и средни предприятия (МСП). 

Накрая се обсъжда също и Таблото с показатели за МСП за 2016 г., в което са разгледани над 

9 000 МСП в ЕС и се отчита дали те използват ПИС или причините, поради които не ползват ПИС. 

 

Защо и как се нарушават ПИС? 

 

В този раздел се разглеждат предлагането и търсенето на пазара на стоки, нарушаващи права 

върху интелектуалната собственост. По отношение на предлагането са обсъдени методите, 

използвани за достигане на фалшифицирани стоки до потребителите, като за целта са 

използвани различни източници и доклади, например съвместния доклад на EUIPO и Европол за 

състоянието от 2017 г. В отделни подраздели са разгледани бизнес моделите, използвани от 

онлайн нарушителите и по-специално рекламирането на уебсайтове, за които има подозрения, че 

нарушават ПИС, както и зловредното използване на системата за наименования на домейни с цел 

да се генерира трафик в магазини за електронна търговия, които продават фалшифицирани 

стоки. 

 

В последния подраздел е разгледано търсенето — какво мотивира потребителите да нарушават 

ПИС. За тази цел са използвани изследването от 2017 г. за нагласите по отношение на ИС и 

Таблото с показатели за младежите за 2016 г., което показва, че сред посочените от гражданите 

фактори, като причини за нарушаване, са по-ниските цени на фалшифицираните стоки и по-

голямото предлагане на незаконно съдържание онлайн в сравнение с легалните предложения. 

 

Икономически последици от нарушенията на ПИС 

  

В този раздел е разгледано въздействието, което оказват нарушенията върху частния и върху 

обществения сектор на икономиката. За целта са използвани съвместните изследвания на EUIPO 

и ОИСР за търговията с фалшифицирани стоки, както и публикуваните от 2015 г. досега секторни 

изследвания, в които се прави оценка на разходите в икономиката в резултат от наличието на 

фалшифицирани стоки в ЕС. Включено е въздействието върху продажбите и заетостта в частния 
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сектор, както и произтичащите от това последици за публичните финанси. Взети заедно, тези две 

изследвания дават цялостен поглед върху търговията с фалшифицирани стоки в света (със 

специален акцент върху вноса на фалшиви стоки в ЕС, който възлиза на 5 % от общия внос в ЕС), 

най-засегнатите сектори, произхода на фалшифицираните стоки и произтичащите от това 

последици за европейската икономика. 

 

В последния подраздел са разгледани разходите на частния сектор за борба с нарушенията на 

ПИС, като за целта е използвано изследване от 2017 г. на почти 1 300 дружества в 14 държави 

членки. Това изследване показва, че разходите за справяне с нарушенията са особено 

обременяващи за по-малките фирми. 
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