
Уважаеми госпожи и господа, 

 

Струва ми се, че от докладите и дискусиите на настоящата конференция 

могат да се направят няколко основни изводи. 

На първо място, мащабното военно присъствие на частите на НАТО в 

Афганистан не доведе до ограничаване на производството на наркотици в 

тази страна, а след приключването на мандата на Международните 

стабилизиращи сили в Афганистан (ISAF) и изтеглянето от страната на 

основния контингент на съюзническите сили борбата срещу 

афганистанския наркотрафик несъмнено ще стане още по-трудна. 

На второ място, управляващите в Кабул не са в състояние сами да водят 

ефективна борба с отглеждането и производството на наркотици заради 

острия недостиг на необходимите за целта физически, технически и 

финансови сили и средства. В същото време значителна част от приходите 

от наркобизнеса отиват за финансирането на терористични и екстремистки 

формации, действащи в различни точки на света, включително на 

територията на Европейския съюз, част от който е и България. 

Разпространението на наркоманията в Европа е пряко свързано с ръста на 

използването на афганистанските опиати и най-вече на хероина в 

държавите от континента и ерозира техните икономики. В същото време 

ми се струва, че в ръководните органи на Европейския съюз все още се 

подценяват мащабите на свързаната с Афганистан заплаха. 

В тази връзка е недопустимо самоотстраняването на европейските държави 

от решаването на проблема с афганистанския наркотрафик. Необходимо е 

изработването и реализацията на конкретни решения, които да  позволят 

реалното ограничаване на производството на наркотици в Афганистан, 

включително чрез изричното включване в новия мандат на мисията на 

НАТО в тази страна след 2014 (ако такъв все пак бъде договорен) на 

задачи, свързани с борбата с производството и трафика на наркотици. 



Проблемът с афганистанския наркотрафик следва да се решава не от 

отделни държави или групи от държави, а от цялата световна общност. 

Бедността и войната доведоха до превръщането на наркопроизводството и 

наркотрафика в основна професия на афганистанците, налице е срастване 

на наркобизнеса с властта в държавата. В подобна ситуация важна роля 

трябва да изиграе Организацията на обединените нации, която да се 

ангажира с конкретни силови и хуманитарни мерки, включително и за 

създаването на своеобразни "пояси на сигурност" около Афганистан. 

Необходимо е създаването на комисия с участието на САЩ, ЕС, Иран, 

Русия, Китай и Индия която да се ангажира с процесите на регулиране и 

контрола на финансовите средства, отпускани за възстановяването на 

Афганистан (в тази връзка ще припомня, че Световната банка вече отпусна 

1,3 млрд. долара за нуждите на Афганистан, но липсва яснота, за какво 

точно са били използвани тези средства). ЕС, САЩ и Китай следва да се 

включат, наред с Русия, във финансирането на граничния корпус, 

охраняващ границата между Афганистан и Таджикистан. Само 

съвместното гарантиране на контрола върху границите и развитието на 

икономическите институции може да позволи ограничаване на 

наркотрафика от страната. В тази връзка следва да се работи за по-

активното ангажиране с проблема на такива организации като 

Митническия съюз или Шанхайската организация за сътрудничество. 

С ускоряването на подготовката на стратегия за поддържане на реда и 

гарантиране на стабилността в Централна Азия в периода след 2014, 

борбата с наркотрафика от Афганистан се превръща в основна цел  на 

пръсъствието в региона на различни международни организации, както и в 

основна сфера на сътрудничество между ключовите играчи в него. Така, 

Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) би искала да 

усили ролята си в Централна Азия. На свой ред Европейският съюз 

възнамерява да продължи на финансира Програмата за управление на 



границите в Централна Азия (BOMCA). САЩ пък стартираха т.нар. 

Централноазиатска инициатива за борба с наркотиците (CACI), а Русия 

настоява за нова и мащабна международна кампания срещу наркотиците, 

като предлага и на НАТО да се включи в нея. 

В същото време, призивите за фундаментално преосмисляне на 

инструментите на регионална сигурност и използването на иновационни 

механизми за справяне с проблема все още остават предимно риторични. 

Засега стратегията, към която се придържат основните международни 

играчи и най-вече САЩ и НАТО, не се отличава особено от използваната 

през първото десетилетие на века, характерен за което беше пълният 

провал на борбата с афганистанския наркотрафик. 

Освен това международните опити за противопоставяне на този трафик са 

фокусирани предимно върху въпросите за производството на опиум и 

хероин, а не върху тези, свързани с понижаване на търсенето им и 

кампаниите за предотвратяване на употребата им и лечението на 

наркозависимите. Така, само 11% от предназначения за Централна Азия 

бюджет на Службата за борба с престъпността и наркотиците на ООН се 

изразходват непосредствено за превантивни действия, докато 88% се 

насочват пряко за борбата с наркотиците, както и с организираната 

престъпност, корупцията и тероризма.  

Очевидно проблемът за афганистанския наркотрафик няма просто 

решение, без значение дали става дума за неговото влияние върху здравето 

на хората, или за сенчестата икономика, която той създава. Очевидно е 

също, че държавите от Централна Азия (най-малко пък Афганистан) не 

могат сами да се справят с него. Впрочем, той не е по силите и на 

отделните големи външни играчи и случилото се в Афганистан в периода 

след 2001 го показва. Затова ако приемем, че стабилността в Централна 

Азия след 2014 действително представлява стратегическа цел за всички 

тези страни и организации, постигането и императивно изисква 



обединяването на всички регионални и глобални играчи и предприемането 

на по-смели и радикални действия. Имам основание да смятам, че на 

организираната от Българското геополитическо дружество и списание 

"Геополитика" международна конференция бяха предложени някои важни 

решения и мерки, насочени именно в тази посока. 

Благодаря ви и до нови срещи. 


