
Уважаеми народни представители 
Уважаеми представители на държавните институции, 
Уважаеми представители на дипломатическите мисии в София 
Драги гости, 
 
Както е известно изтеглянето на Международните сили за поддържане на 

сигурността в Афганистан (ISAF) от тази страна вече започва да придобива 

реални измерения. През октомври Пентагонът стартира предислокация на 

силите си от транзитната база "Минас" в Киргизстан, която през юли 2014 

трябва да бъде предадена на местните власти. Дотогава Афганистан ще 

бъде напуснат от по-голямата част от Международните сили за 

поддържане на сигурността. За съжаление, те оставят тази страна в крайно 

нестабилно състояние и страдаща от отчайваща икономическа 

изостаналост без сериозни гаранции за съхраняването на слабите зародиши 

на гражданското общество в нея. Както с горчивина обобщи в началото на 

октомври пред Би Би Си президентът на Афганистан Хамид Карзаи, в 

момента ситуацията в страната е по-лоша дори от тази отпреди военната 

интервенция през 2001.  

Това е общият резултат от 12-годишното присъствие на чуждестранните 

части, като по-нататъшните перспективи изглеждат мрачни. Днес в 

международната аналитична общност съществуват сериозни опасения, че 

Афганистан може отново да се превърне в база на международния 

тероризъм, генериращ заплахи, както за непосредствените му съседи, така 

и за по-отдалечени региони, включително за Европа. Известно е, че 

финансовата основа на терористичната активност в тази страна са 

доходите от наркотрафика, като в момента Афганистан е на първо място 

по производство на наркотици в света.  

За никого не е тайна, че през 12-те години на присъствието в Афганистан 

на частите на ISAF тази страна е произвела и изнесла повече хероин, от 

която и да било друга държава на планетата.  



Ще припомня, че допреди по-малко от трийсет години, в средата на 80-те, 

Афганистан е произвежда само 50 тона опиум годишно. Година след 

изтеглянето на съветския военен контингент през 1990 цифрата вече 

достига 600 тона. През 2001, когато САЩ осъществиха военната си намеса 

в Афганистан, в страната беше произведено най-малкото количество 

опиум  от 1992 насам (само 185 тона), а площта на посевите с опиумен мак 

беше паднала под 8 000 хектара. 

Днес обаче афганистанският наркотик захранва 75% от световния 

хероинов пазар, като за ЕС този дял е 80%, а за САЩ - 35%. През 

Централна Азия в момента минават 65% от афганистанските наркотици. В 

света всяка година жертви на афганистанския опиум стават поне 100 

хиляди души. 

През периода на чуждестранното военно присъствие производството на 

наркотици се увеличи 40 пъти, достигайки безпрецедентни размери. 

Афганистан се превърна в едноличен лидер сред наркоизносителите. 

Смята се, че приходите на местните наркобарони надхвърлят 3 млрд. 

долара годишно, което е 10-15% от целия брутен вътрешен продукт (БВП) 

на Афганистан. За сравнение може да се посочи, че по време на върховото 

производство на кокаин в Колумбия, то осигуряваше "едва" 3% от БВП на 

страната. В момента площта на полетата с опиумен мак в Афганистан 

надхвърля този на плантациите с кока в Колумбия, Перу и Боливия, взети 

заедно. Твърди се също, че на територията на Афганистан в нелегални 

складове се съхранява до 40 000 тона суров опиум. Тук е мястото да 

посоча, че самите афганци са най-малко виновни за това развитие. 

За съжаление, още от самото начало на интервенцията в Афганистан 

администрацията на президента Буш-младши и командването на ISAF не 

отделяха необходимото внимание на проблема със стремителния ръст на 

производството на хероин може би, защото сравнително малка част от него 

достига американския наркопазар, а засяга най-вече тези в Централна 



Азия, Русия и Европа. Доказателство за това е фактът, че докато през 2008 

например, с решаващата помощ на САЩ в Латинска Америка бяха 

унищожени около 75% от всички посеви с кока (заемащи площ от 219 

хиляди хектара), през същата година в Афганистан бяха унищожени малко 

над 3% от посевите с опиумен мак. 

Гигантският наркотрафик от Афганистан създава огромен потенциал за 

дестабилизация на ситуацията в съседните региони - Централна Азия, 

Русия и Китай, а косвено - и в Европа. Освен това той се е превърнал в 

генератор на огнища на нестабилност и екстремизъм дори и в доста 

отдалечени от епицентъра на наркопроизводството зони. Така например, с 

приходи от наркотрафика се финансират сепаратистите, осъществяващи 

терористични действия в Синцзян-Уйгурския автономен район на Китай. 

Между другото, в края на септември, шефът на руската Федерална служба 

за контрол на наркотиците Виктор Иванов съобщи, че през последно време 

международните наркогрупировки са започнали активно да се въоръжават. 

Според него, "въоръжените групировки са важен сегмент от 

наркокартелите, разположени в Северен Афганистан. През последните 

години в тази страна се извършва стремителна милитаризация на 

наркогрупировките. Те вече разполагат със стрелково оръжие, 

минохвъргачки и гранатомети и редовно ги използват. Бюджетът на 

въпросните наркокартели е от порядъка на милиарди долари, колкото им 

осигурява износа на наркотици. Затова този тип групировки се превърнаха 

в сериозен фактор за формиране на политическата, икономическа и 

криминална ситуация на територията на държавите от Централна Азия". 

Днес мнозинството експерти по Афганистан смятат, че най-вероятното 

развитие на събитията в страната след изтеглянето на международните 

сили през 2014 е избухването, в рамките на следващите една две години, на 

нова гражданска война . Те са убедени също, че вероятността за 

унищожаване (или поне за значително съкращаване) на посевите с 



опиумен мак е изключително малка. По отношение на маршрутите на 

наркотрафика, прогнозите сочат, че най-активно ще се използва маршрутът 

през Пакистан, следван от тези през Централна Азия и Южен Кавказ и през 

Централна Азия и Русия. Както е известно, първите два маршрута минават 

през територията на нашата страна. 

От гледната точка на България, реализацията на тези песимистични 

прогнози ще означава значителен имигрантски поток и бум в трафика на 

наркотици от Афганистан към Европа, преминаващ през територията на 

страната ни. Впрочем, тук е мястото да напомня, че само преди седмица на 

Капитан Андреево беше задържана рекордна пратка от 73 кг хероин, на 

стойност 9 млн. лв. През август пък, турски митничари задържаха на 

ГКПП Лесово/Хамзабейли над 717 килограма от същия наркотик. През 

последните два месеца митническите ни служители са задържали общо 178 

кг наркотични вещества, 100 кг от които - хероин. Количеството е най-

голямото за последните години. 

В същото време, усилията за възстановяването на традиционното 

афганистанско земеделие така че продоволствените култури да се 

превърнат в алтернатива на опиума, който в момента често е единствения 

съществен източник на доходи за местните селяни, поне засега не водят до 

съществени резултати. Проблемът тук е, че ако от един хектар може да се 

добие до 70 кг суров опиум, който струва на черния пазар 8 000 долара, 

продажбата на пшеницата, добита на същата площ не може да гарантира и 

800 долара. 

Врочем, някои експерти смятат, че развитието на алтернативното 

земеделие не е изгодно и за племенните лидери и държавните чиновници в 

Афганистан, голяма част от които са тясно свързани с търговията с опиум 

и хероин. Тоест, и при демократичното правителство на Карзаи, 

афганистанската икономика си остава преди всичко нарко-икономика. 

Цитират се данни, според които бунтовниците-талибани контролират не 



повече от 10% от опиумния пазар (като делът им се оценява на 400 млн. 

долара), а целият останал пазар се контролира от племенните вождове, 

военните командири и силно корумпираните централни власти. В тази 

ситуация, силовият вариант за решаване на проблема може да се окаже по-

ефективен, но само при положение, че е налице политическа воля за 

справяне с недоволството на местното население, доколкото с 

отглеждането на опиумен мак днес са заети над три милиона 

афганистански селяни. 

Както изглежда обаче, в навечерието на изтеглянето на частите на НАТО, 

администрацията на президента Обама и командването на ISAF по ред 

обясними причини (включително свързани с безопасността на изтеглящите 

се части) не са склонни да предприемат решителни действия в тази посока, 

които да изострят отношенията с афганистанските селяни, а това означава, 

че през следващата 2014 светът вероятно ще стане свидетел на нови 

рекорди от опиумната икономика на Афганистан. При това 

действителността може да надмине и най-смелите прогнози. Ще дам само 

един пример - един от официално регистрираните кандидати за 

президентския пост в Афганистан (изборите за държавен глава са 

насрочени за април 2014) е Абдул Расул Саяф, който е известен не само 

като един от най-безкомпромисните водачи на съпротивата по време на 

съветското военно присъствие и като човека довел Ал Кайда в 

Афганистан, но и като един от първите и най-крупни афганистанска 

наркотрафиканти. 

Впрочем, Афганистан съвсем не е единствената страна, която бива 

корумпирана с помощта на наркотиците, корупцията разяжда и държавите, 

през които минават основните маршрути на афганистанския наркотрафик, 

което не е чудно, имайки предвид, че около 80% от печалбата на 

наркотрафика се реализира на територията на държавите-потребителки и 

транзитните държави, като по отношение на афганистанския хероин тази 



печалба се равнява общо на около 65 млрд. долара годишно. Част от тези 

средства отиват в ръцете на наркомафията на Балканите (включително и в 

България), като Косово например поне от десетилетие насам се е 

превърнало в своеобразен разпределителен „хъб” за афганистанските 

наркотици на европейския пазар. Както е известно, наркотиците са 

интегрална част от глобалната сенчеста икономика с гигантски годишен 

оборот. Така, всеки долар, инвестиран в оборота на наркотиците, може при 

оптимални условия, да донесе до 12 хиляди долара печалба. Ако 

стойността на килограм афганистански хероин в Северен Пакистан е 650 

долара, в Киргизстан тя е вече 1200 долара, а в Москва 70 000 долара. За 

справка, един килограм е достатъчен за изготвянето на 200 000 еднократни 

дози, като за да станеш наркозависим стигат 3-4 дози. По данни на 

американските и руските специални служби, през 2010 общата площ на 

насажденията с опиумен мак е достигнала 193 хиляди хектара, от които е 

добит 8200 тона суров опиум, достатъчен за производството на 820 тона 

хероин. 

Тоест, виждаме, че става дума за гигантски финансови средства, както и 

(което е по-важното в случая) за ерозиране на човешкия потенциал на 

транзитните държави и държавите-крайни потребители на афганистанския 

хероин. Това лесно би могло да изкуши онези големи сили, които са в 

състояние да осъществят толкова мащабни манипулации, да използват 

и/или насочват наркотрафика така, че да подкопаят позициите и мощта на 

своите геополитически съперници. По този начин наркотрафикът се 

превръща не само в елемент на глобалната сенческа икономика, но и в 

инструмент на геополитиката. 

Последното обаче е изключително опасно. През последните десетилетия 

нагледно се убедихме до какво могат да доведат опитите за използване на 

такъв опасен феномен като радикалния ислямизъм за ерозиране на мощта 

на геополитическия противник. При всички случаи опитите за същата цел 



да се използва наркотрафикът и в частност афганистанският, биха имали 

още по-опасни последици, включително за онези, които ги инициират. 

Казаното дотук  обяснява и целите, които си поставя Българското 

геополитическо дружество, организирайки настоящата международна 

конференция. Участниците в нея са авторитетни експерти в тази сфера. Те 

ще очертаят пред вас генезиса и метастазите на афганистанската 

наркоекспанзия, ще анализират причините, които доведоха до сегашната 

ситуация. Ще бъде подробно разгледана геополитиката на наркотрафика, 

както и конкретните и измерения в различните региони, засегнати от този 

феномен и най-вече в Европа и на Балканите и особено в България. Накрая, 

ще бъдат представени и проблемите на борбата със хероиновата 

зависимост у нас, което ще ни даде реална представа за сериозността на 

опасността, пред която сме изправени. И, което е най-важното, 

участниците ще се опитат да очертаят стратегията за справянето с тази 

ужасна заплаха, включително възможните превантивни мерки по 

ограничаване и пресичане на афганистанския наркотрафик, които,  не ще и 

дума , могат да бъдат реализирани само със съвместните усилия на всички 

засегнати от него, т.е. на цялата световна общност. Защото е крайно време 

да осъзнаем, че глобалната наркозаплаха, идваща от Афганистан, 

действително се нуждае от глобален отговор. 

 

 


