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Мисията EUPOL в Афганистан е била частично ефективна при изпълнението на 
своя мандат — заявяват одиторите на ЕС 

В доклад, публикуван днес от Европейската сметна палата (ЕСП), се констатира, че Полицейската 
мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL) е постигнала частично целта си да подпомогне изграждането на 
устойчиви и ефективни граждански полицейски сили под ръководството на Афганистан. При 
липсата на обучени и изцяло функциониращи афганистански полицейски сили и при 
съществуването на  високо ниво на неграмотност и широкоразпространена корупция в 
афганистанската полицейска и съдебна система, EUPOL успя да допринесе за реформа в 
Министерството на вътрешните работи и за превръщането на държавната полиция в 
професионална институция. Продължаващите системни слабости в държавната съдебна система и 
полиция обаче излагат на риск постигнатите от EUPOL резултати, както и от афганистанския 
полицейски сектор като цяло, след преустановяването на мисията до края на 2016 г. 

„Въпреки че външни фактори като липсата на сигурност и почти пълната липса на обучени и  
функциониращи афганистански полицейски сили могат да представляват до някаква степен обяснение за 
смесените резултати на EUPOL, в самата мисия могат да бъдат открити и други недостатъци. ЕСП 
отправя редица препоръки, приложими не само за EUPOL в Афганистан, но също така и за други мисии на 
ОПСО, които имат за цел да подобрят ефективността и устойчивостта на постигнатите резултати,“ 
коментира Hans Gustaf Wessberg, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. 

Одиторите на ЕС отбелязват, че ЕС е успял да изгради европейска гражданска полицейска мисия в Афганистан 
при особено нестабилни условия. Нейният мандат, който се състои в това, да предоставя стратегически 
консултации за високите йерархични нива на полицейските сили и да създава връзки в по-широк план за 
върховенството на закона, представлява основен градивен елемент, който до този момент е липсвал в 
полицейската и съдебната институция на страната, като по този начин осигурява добавена стойност от участието 
на ЕС. След трудния старт, при който изграждането на EUPOL е било утежнено от условията на дейност и от 
проблемите с набирането на персонал и логистиката, мисията постепенно печели признание с експертния си 
опит и значителния си принос за реформите на полицейския сектор.  

EUPOL обаче не успява да събере всички европейски заинтересовани страни, каквото е било първоначалното 
намерение. Това се дължи отчасти на ограничения обхват на мисията, а също така и на конкуренцията на други 
европейски и международни сили. Въпреки това EUPOL допринася за засилване на сътрудничеството на място с 
държавите членки на ЕС и се стреми да насърчава международно сътрудничество.  

По отношение на резултатите — EUPOL оказва помощ на афганистанската полиция да спечели обществено 
доверие, като подкрепя прилагането на основни принципи на гражданската полиция, но полицейската система 
и правната система в Афганистан продължават да страдат от системни слабости, в т.ч. недостатъчно 
институционално развитие, неефективна законова рамка и ограничен капацитет на служителите. Други фактори, 
като неправомерното политическо влияние, корупцията и акцентът върху полицейски действия, насочени към 
борба с бунтовете, продължават да възпрепятстват по-нататъшното институционално развитие на 
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наказателноправния сектор като цяло. Свързването на националната полиция с реформата на съдебната 
система е една от областите, в която мисията EUPOL най-трудно е успяла да постигне резултати. Одитът 
установи също така, че системите на EUPOL за оценка и докладване на резултатите не са подходящи за мандата, 
защото са прекалено елементарни и без достатъчен фокус върху резултатите и добавената стойност през по-
голямата част от одитирания период.  

Дългосрочната устойчивост на резултатите от дейността на EUPOL и на полицейския сектор в Афганистан като 
цяло зависи от желанието на афганистанските власти да поемат ангажимент за крайните резултати, както и от 
сигурността на ситуацията и от финансирането от ЕС и други международни заинтересовани страни. Остават 
също така някои съмнения как ЕС ще може да подобри постиженията на EUPOL, както и 
дали значителните активи на мисията ще бъдат продадени за максимална стойност.  

Бележки към издателите 

Специалните доклади на ЕСП се публикуват през цялата година и представят резултатите от отделни 
одити на конкретни бюджетни области или теми на управлението. В настоящия специален доклад 
(7/2015), озаглавен „Полицейската мисия на ЕС в Афганистан — смесени резултати“, се прави оценка 
дали мисията EUPOL в Афганистан е била ефективна при изпълнението на своя мандат. 

Одитът се фокусира върху въпроса дали мисията EUPOL е била добре планирана и координирана, дали е 
получила подходяща оперативна подкрепа и насоки, дали е допринесла за напредъка на афганистанската 
полиция и дали нейното прекратяване е било добре подготвено. Одитът обхвана периода от стартирането 
на EUPOL до края на 2014 г., като особено внимание беше обърнато на дейността ѝ след 2012 г. 

След свалянето на талибанския режим Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки се ангажират 
да подпомогнат правителството на Афганистан да създаде по-добра рамка за върховенството на закона в 
страната. Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL) е гражданска мисия, създадена през 2007 г. в 
рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС (ОПСО).  

Дейностите на EUPOL Афганистан се извършват основно от експерти в полицейската област и в областта на 
върховенството на закона, командировани от държавите членки на ЕС, както и от наети по договор 
международни експерти и местни служители. Мисията извършва дейността си чрез обучение и 
наставничество, консултиране и мониторинг на висшето ръководство на афганистанските институции. 
EUPOL Афганистан изпълнява своя мандат в три направления: постигане на напредък по 
институционалната реформа на Министерството на вътрешните работи, изграждане на професионален 
характер на националната полиция и свързване на националната полиция със съдебната система в по-общ 
смисъл. Към момента на одита в края на 2014 г. EUPOL провежда операции в Кабул, Херат и Мазар-и-
Шариф.  

Общият размер на разходите за EUPOL за периода от май 2007 г. до декември 2014 г. е приблизително 
400 млн. евро, като разходите, свързани със сигурността, представляват почти една трета от тази сума. 
Към края на 2014 г. ЕС е създал общо 32 мисии в рамките на ОПСО, 16 от които са приключени и 
преустановени, а 16 продължават да се изпълняват. 

Препоръки  

Одиторите на ЕС отправят следните препоръки: 

• ЕСВД следва да работи с държавите членки, за да гарантира, че мисиите на ОПСО в бъдеще 
получават достатъчно логистични, технически и човешки ресурси, за да могат да извършват 
своята дейност с възможно най-близък до пълния одобрен капацитет. 

• ЕСВД и Комисията следва да разработят спомагателни функции, които да подпомогнат бързото, 
ефикасно и съгласувано разполагане на мисиите на ОПСО. 

• ЕСВД и мисиите на ОПСО следва да работят заедно за допълнително подобряване на 
ефективността на всяка една дейност. 
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• За да се подобри устойчивостта на крайните резултати от мисиите в рамките на ОПСО, ЕСВД 
следва да следи за включването на тези аспекти в оперативното планиране на всички дейности 
на мисиите, като систематично извършва оценки на местните нужди и на капацитета, с оглед 
поддържане на резултатите. 

• Комисията и ЕСВД следва да осигурят плавното прекратяване на мисиите по ОПСО и 
ликвидацията на техните активи. 

Подробни констатации и препоръки се съдържат в пълния текст на доклада, който е публикуван на 
адрес www.eca.europa.eu 

 


