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Пазете се от мошеничества и измами по време на пандемията с      

COVID-19 

Някои престъпници използват пандемията COVID-19, за да мамят обществото – не 

ставайте техни жертви. 

COVID-19, заболяването, причинено от новия коронавирус, вече официално е световна 

пандемия. Престъпници по цял свят използват тази криза, за да мамят публиката, като се 

прицелват в уязвими групи хора и се възползват от пандемията. Националната служба за 

докладване на измами в Обединеното кралство Action Fraud докладва 400% увеличение на 

измамите, свързани с коронавируса, през месец март 2020 г. 

Полицията и други правителствени служби си сътрудничат, за да разпространяват информация 

срещу тези измамни схеми и да се погрижат обществото да бъде нащрек срещу измамите. 

Кралската прокуратура споделя следните съвети: 

Спрете: ако спрете и отделите момент да помислите, преди да се разделите с парите или 

информацията си, може да опазите своята безопасност. 

Усъмнете се: възможно ли е това да е измама? Няма нищо лошо в това да отхвърлите, 

откажете или пренебрегнете нечии искания. Само престъпниците ще се опитат да Ви 

притиснат или паникьосат. 

Защитете: ако мислите, че сте станали жертва на измама, незабавно се свържете със своята 

банка и докладвайте на Action Fraud. 

Ние отделихме време да обобщим различните варианти на измами и изготвихме списък с 

неща, от които да се пазите. 

* Моля, имайте предвид, че списъкът не е напълно изчерпателен и престъпниците могат да 

намерят други начини да измамват хора, така че винаги бъдете нащрек. 

•       Тестване за вируса: комплектите за тестване за вируса в Обединеното кралство се 

предлагат само от NHS.  

•       Ваксини/лекарства: към момента няма нито ваксина, нито лекарство за COVID-19.  

•       Фалшиви продукти: има бум на прекалено скъпи или фалшиви стоки за защита от 

коронавируса. Те включват антибактериални гелове, маски и др. 

•       Доставки на хранителни стоки/медикаменти: някои престъпници се целят в уязвимите 

хора на прага на вратата им, като им предлагат да пазаруват вместо тях или да им доставят 

лекарства. 

•       Услуги за почистване: някои предлагат услуги за почистване, за да предотвратят 

разпространението на вируса. 

•       Имейли/текстови съобщения за „фишинг“: пазете се от съобщения, които искат да Ви 

измамят да отворите зловредни прикачени файлове, тъй като те могат да дадат на 

измамниците достъп до личната Ви информация.  
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Action Fraud са идентифицирали следните схеми по имейл: 

1.     Измамници се преструват, че са от изследователска група, която наподобява 

американския Център за контрол на заболяванията (CDC) и Световната здравна организация 

(WHO). Те твърдят, че могат да представят на жертвата списък с активните инфекции в района. 

2.     Измамници предоставят статии за вирусната епидемия с връзка към фалшив фирмен 

уебсайт, където жертвите трябва да кликнат, за да се абонират за бюлетин с допълнителни 

новини. 

3.     Измамници изпращат инвестиционни схеми и съвети за търговия на борсата, които 

подканват хората да се възползват от падналите заради коронавируса цени. 

4.     Измамници се представят за данъчните служби (HMRC), предлагат възстановяване на 

данъци и насочват жертвите към фалшив уебсайт, за да вземат техните лични и финансови 

данни. 

Ако Вие или Ваши познати сте станали цел на измамна схема, най-добре я докладвайте на 

Action Fraud онлайн на адрес www.actionfraud.police.uk/или по телефона на 0300 123 2040.  

За съвети и информация как да проверите дали нещо може да е измама посетете: 

www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/. 

* Този превод е изготвен на доброволни начала от нашия чудесен екип преводачи на свободна 

практика *  
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