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"Наркотрафик и Политика. Отражение на международния наркотрафик върху 
икономиката и политиката на България през последните 10 години. Взаимоотношения с 
международните партньори на България - ЕС и САЩ." 
    
„България е транзитна страна за хероин, както и малък производител на незаконни 
синтетични наркотици. Месторазположението на България насред балканския път на  
транзит на хероина я прави уязвима за международни организации, които трафикират 
наркотици за Европейския съюз.” Това са констатации в ежегодния доклад на Държавния 
департамент от 2012 г., но и без тези констатации географското положение на България я 
поставя в центъра на „пътят на хероина”. В същия доклад се отбелязва и следното: 
„Организираните престъпни групи, опериращи в България са увеличили своето влияние и 
участие в международната търговия с наркотици. Тези групи са сложни, добре 
финансирани, и окопани в българското общество. Българските пристанища на Черно море 
продължават да бъдат използвани от наркотрафикантите за контрабанда на кокаин от 
Южна Америка към Европа и хероин от Турция и Иран за Европа.“  
Ако кокаинът от години е „екзотична” дрога за българските служби, и най-вече за 
българските митници, то в първите години на 21 век, страната ни можеше да се похвали с 
грандиозни задържания на хероин. Тези времена са вече отминали. Ярко доказателство е 
статистиката на митниците. За последните години задържаното количество хероин спада 
от 1085,9 кг за 2008 г, през 719 кг за 2009 г. до 190 кг през 2010, 297,8 кг - 2011 г. и 128 кг 
през 2012 г. Нека да се вземе предвид, че България е сравнително малък потребител на 
хероин, но основен в транзита в посока Шенгенското пространство.  
 
Анализирайки само статистиката бихме счели, че международния трафик на хероин през 
България е спаднал следствие на успешна политика и мерки спрямо транзита. Тази теза 
беше широко застъпена от предишното правителство на България, което усилено се 
опитваше да убеди международните ни партньори, че режима по границите ни е затегнат 
и трафикантите са принудени да заобикалят България в полза на Черно море или на така 
нар. "северен маршрут", т.е. хероина с произход от Афганистан, преминавайки Иран, след 
това минава през Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Украйна, преди да достигне 
Румъния и към останалата част от Европа. Истината за съжаление е друга, а именно, че 
едно политическо действие от страна на правителството на България и по-точно 
реформата в Агенция Митници, започнала през 2010 г. чрез  изземване на независимостта 
на отделите за борба с наркотрафика и подчиняването им на местните регионални шефове 
и завършена през 2011 г. чрез окончателното им закриване и окрупняването им в отдели, 
които се борят приоритетно с акцизната контрабанда доведе до тотален срив в системата.  
 
Факт е, че основните пътища за трафик на хероин минават през два основни канала към 
Европа. Единият път е от Афганистан през бившите руски републики и Украйна до 
Западна Европа. Другият канал е през Афганистан - Иран -Турция и от там по две 
разклонения - Едното директно към България, а другото през Армения и Грузия до 
България. През последните няколко години поради сложните геополитически промени в 
Европа и бившите съветски републики повече от 50% от трафика на хероин към Европа 
минава през България. В доклада на Държавния департамент от 2013 г. се потвърждава: 
„България служи като основен пункт за претоварване на хероин от Югозападна Азия 
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контрабандиран по Балканския път към Европа. Организираните престъпни групи в 
България са сериозно въвлечени в трафика на наркотици. Хероинът и синтетичните 
наркотици са основните наркотици, транспортирани през България, основно по суша. 
Малки количества се контрабандират по въздуха.“ 
 
Хероинът се дистрибутира през България към Европа с така наречения скрит транзит. 
Големите количества хероин от Афганистан стигат до Иран, където иранските групировки 
го пакетират в калъпи от по 0,5 кг и го товарят в тирове с различни видове стоки, 
традиционен импорт от Иран като технологията на транспорта е в няколко фази – 
договаряне, подготовка и транспорт. 
 
Първоначалните връзки с иранските структури датират в края на 80-те чрез студенти, 
които са били пратени на обучение в България и вербувани от нашите служби за 
сигурност. В средата и края на 90-те контактите се разширяват от иранци, преместили се 
да живеят постоянно в България и в други ЕС страни. Количеството доставки се договаря 
или в България, в скандинавските страни или в Турция в зависимост от канала. 
Количествата, които тръгват  наведнъж от Иран са от 0,1 до 1 т., а чистотата на хероина е 
над 97%. Предпочитаният превоз са български тирове. Обикновено при една доставка се 
използват между три и шест тира, които горе -долу по едно и също време изпълняват 
курсове към Иран.  Първият етап на разработване на транспортния канал е закупуването 
на българска транспортна компания. Задължително е тя да има история на търговия на 
страни от Близкия Изток, а не да е новорегистрирана. Следващата стъпка е закупуване на 
транспортните средства и изработване на специални тайници.  
 
Майсторите на тайниците са концентрирани в няколко района на България – Кърджали, 
Враца, Нова Загора. Задължително когато се използва методиката на тайниците в 
превозното средство, шофьорите знаят какво ще карат към България. Обикновено на 
шофьора за услугата се заплаща 3000-5000 евро на курс. Количеството, натоварено в 
кухините на транспортното средство, е между 100 и 150 кг на тир. Обикновено общото 
количество, което тръгва наведнъж към България, е около 0,5 т нето чист хероин и се 
заплаща на иранците едва след като се получи информация, че тировете със стоката са 
напуснали границата на Иран.  
 
Средната цена, на която продават иранците е 7000 долара на кг за хероин с чистота над 
96%. Транспортът се осъществява през Иран–Турция– Азербейджан – Грузия – Поти – 
България или директния маршрут Иран – Турция – България. При пристигането в 
България тировете задължително се разтоварват и хероинът се настанява в така 
наречените депа. Най-известните зони за депа са Нова Загора, Враца и Хасково. Там 
хероинът се разрежда до 50% и задължително с нови камиони и нови шофьори тръгва по 
други два канала към Европа. Камионите, използвани за трафик към Европа, 
задължително не бива да са напускали южните ни граници, както и транспортните и 
спедиторските фирми не бива да са имали бизнес с Турция, Иран, Ирак. Целта е да бъдат 
заблудени европейските служби за борба с наркотрафика. Използват се и камиони с 
ремаркета или влекач. Принципът е когато стоката влезе в Шенген, товарното помещение 
да бъде сменено с друго със същите идентификационни номера. Възможно е хероина да се 
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разтовари втори път в някое депо в Европа, да бъде претоварен и тогава да отпътува до 
крайната точка. 
 
За да мине хероинът през Турция има два начина да се гарантира безпрепятствена 
доставка – чрез две турски групировки, които отговарят само за превоза на тяхна 
територия. Едната организация е на така наречената ПКК, а другата е на Сивите вълци. 
Характерното при ПКК е, че предпочитат да правят бартер хероин срещу български 
амуниции и автоматични оръжия като по този начин си подсигуряват войната срещу 
турското правителство. Подкрепата на ПКК с финанси и българско оръжие датира от 
преди 1989 г. В момента търговията с оръжие се прави на ръба на закона, като подставени 
български или чужди лицензирани фирми за оръжие изкупуват стока от наши и чужди 
заводи. Оръжието отпътува за страни, с които ни е позволено да търгуваме. Стоката се 
докарва официално до Ливан и от там официално се препродава на други фирми, а 
неофициално отива към ПКК. 
 
Сивите вълци предпочитат или плащане кеш, което става на територията на Турция, или 
заплащане във вид на амфетамини. Това обаче не е нашия бартер амфетамини за хероин, а 
транзитна такса за преминаване, изплащана чрез амфетамини. Арменците предпочитат да 
им се плаща в долари като те и грузинците носят отговорност само за тяхната територия. 
Ако пратката бъде заловена на тяхна територия, те я заплащат, но вече по цена 20 000 
долара за килограм. 
 
Основните играчи в този бизнес на Балканите са известните в България братя Фаре - 
косовски шиптери, които бяха изгонени от Национална служба сигурност през 2000 г. Те 
държат транзита на хероин от България към Косово с микробусчета и малки камиончета с 
турска стока. Пратките с хероин с чистота 50% се товарят от депата в района на Одрин. 
Оттам влизат през Капитан Андреево, минават транзит през България и излизат през 
Златарево и Гюешево, като продължават през Македония към Косово. Другият метод за 
транзит на хероин през България е с малки бордови камиони, превозващи така наречените 
„турски” карга. В камионите, превозващи турска стока от Турция към България и Косово, 
редовно се пренасят малки количества между 10-50 кг хероин. Дрогата се поставя в 
определени денкове със стока.  
 
Крайните получатели на едро в шенгенското пространство са бивши граждани на СФРЮ, 
които още през 80-те години са се изселили и живеят за постоянно в Европа. Обикновено 
договорките между българите и сърбите се извършват в Белград или Виена. Плащанията 
на големите количества хероин от сърбите се извършват от офшорни зони по света.  
Парите за българите идват у нас именно през такива през офшорни компании. 
 
Основни играчи в международния трафик на хероин от българска страна са хора от 
бившите български силови групировки, които станаха наследници на каналите на ДС и до 
сега основна част от логистиката и съхранението на международните канали за трафик на 
хероин са под ръководството на бивши служители от Държавна сигурност. Бивши шефове 
на силови групировки в изгнание са просто изпълнители на логистиката на хората от 
бившите комунистически тайни служби. Добрите контакти на тоталитарните 
разузнавателни служби с „братските” арабски страни пред 1989 г ни превърнаха в едни от 
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водещите трафиканти на хероин в световен мащаб. Днес се практикуват бартер хероин 
срещу оръжие, както и бартер хероин срещу амфетамини за арабския свят. Българите, 
които организират транспорта до България, печелят по 1000 евро на кг твърда цена. Това 
прави 500 000 евро на един транш. За доставката от България към всяка една точка от 
Шенгенското пространство сумата е същата. Така за една доставка от отправната до 
крайната точка само на човека осигурил транспорта чистата печалба е 1 млн евро. Чистата 
печалба на организатора на канала е около 20 000 евро на кг хероин. За половин тон, 
каквато е стандартната доставка, печалбата е 10 милиона. Чисто български „патент”, 
разпространен в последните 4 години, заради достигналата своя изторически връх 
контрабанда на акцизни стоки е в контейнери с контрабандни цигари да има и хероин. 
Принципът е, че когато се плаща на държавни служители по границата за контрабанда на 
цигари, същите не проверяват камионите за друго. Необясним и безспорен факт е, че 
такива случаи въобще не са констатирани и не са залавяни контейнери с контрабандни 
цигари и хероин.  
 
За прането на пари от транзита на хероин се използват арабски компании и фондове, както 
и фирми, регистрирани в европейски и съответни офшорни зони. Паричните потоци от 
международния трафик на хероин не минават през България. В България тези вече 
изпрани пари пристигат или чрез нарочно създадени чуждестранни компании, които 
участват в търгове за закупуване на предприятия и бизнеси в България или под формата на 
чуждестранни инвестиции в строителни компании, финансови компании и най-важното в 
политически кампании, което неминуемо води до зависимост „наркотрафик-политика”. 
Тук е мястото да се отбележи, че през годините само за политици от България и Косово са 
излизали данни за обвързаност с наркотрафика, особено що се отнася до амфетамини и 
хероин. 
 
С голяма доза убеденост може да се твърди, че има обвързаност с политически лица, тъй 
като в последните 10 години няма разбита голяма международна група за трафик на 
хероин, в която да има участие на българи. Тук е мястото да се посочат и конкретни 
примери, по които няма нито заловени, нито има присъди, което говори за 
покровителстване от страна на лица от политическия елит: 
 
- През януари 2012 г. бе заловено количество около 130 кг хероин на австрийската граница 
в български камион. Независимо от уверенията на тогавашния министър на вътрешните 
работи на България и до момента няма заловени. 
- През септември 2008 г. бе разбит от иранските служби за сигурност канал като бяха 
хванати над 150 кг хероин и българският шофьор Живко Желев бе осъден на доживотен 
затвор.  
- Трети пример са задържане в края на 2008 г от българските служби за сигурност по 
сигнал на американските партньори над 300 кг хероин в три български тира, идващи от 
Грузия през Ферибота Поти - Бургас.  
- През авгст 2013  турските служби заловиха камион, превозващ перални със 717 кг 
хероин преди влизането му в България.. 
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Според източници, а и по косвени данни може да се твърди, че това е един и същи канал, 
които от 2008 г досега е успял да прекара над 10 т хероин към Европа, но независимо от 
това няма никакви резултати.  
 
Като заключение можем уверено да твърдим, че ключов момент за липсата на сериозни 
успехи от страна на българските власти в борбата с трафика на хероин е именно 
посоченото в началото закриване на отделите за борба с наркотрафика в митниците. 
Действие, за което официално като неправителствена организация предупредихме, че ще 
доведе до срив в заловените количества. Също така политическите действия на 
управляващите тогава допринесоха и за отпадане в актуализираната стратегия на 
митниците на приоритета „борбата с наркотиците”. Това беше отбелязано в докладите 
на Държавния департамент, но странно защо местния политически елит не обърна и не 
обръща внимание. Факт е, че и до момента основните заловени количества хероин на 
българските граници /158 кг за 2013 г./ идват от Турция, съответно от турски търговци, а 
каналите тръгващи от Иран към нашата държава продължават да функционират 
безпрепятствено. За съжаление и към днешна дата не виждаме политическа воля от 
настоящото правителство съответно от ръководството на митниците за възстановяване на 
самостоятелността на наркоотделите, както и възстановяване в стратегиите като основна 
цел „борба с наркотрафика”. 
Нашата констатация, която неведнъж сме изказвали публично е, че неприемането ни в 
Шенгенско пространство е не толкова, защото не сме изпълнили техническите критерии, 
колкото в липсата на доверие от страна на партньорските служби, както и в липсата на 
взаимодействие с тях при опазването на външната граница на ЕС.   
 
Благодаря за вниманието! 
 
Петър Якимов 
 
 
 


