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В края на 2016, целият свят е вперил очи в Северен Ирак, където широка коалиция от 

сили се активизира с цел превземане на Мосул – най-многолюдният (ок. 1 500 000 души 

към момента) град, контролиран от групировката Ислямска държава (ИД). 

Военни и политически анализатори се надпреварват да предвидят развоя на кампания 

и да сложат кръст върху ИД, обявявайки ги за предварително мъртви. Дори CNN 

набързо излязоха с гръмкото заглавие – „Мосул, последната крепост на ИД в Ирак”, без 

да се отчита фактът, че групировката все още контролира около 30% от най-голямата 

провинция в страната – Анбар, както и около 70% от провинция Ниневия. Около крахът 

на ИД има още твърде много въпросителни, а подценяването на джихадистите до 

момента не е донесло нищо добро на враговете им. 

 
Кой и с колко ще атакува в Мосул? 

Операцията по превземане на Мосул е обявена за най-мащабната на иракска територия 

от времето на войната от 2003 г. Според различни данни, в кампанията ще участват 

значителен брой бойци – около 116 000, като част от тях ще бъдат ангажирани в тила на 

напредващите сили, а само определен сегмент – около 30,000, от коалиционните части 

ще бъде активен на терен.[1] Според различните разбивки, иракската армия ще 

ангажира около 54 000 бойци от своите собствени сили (ISF), специалните части (ISOF), 

голям брой бойци от предимно шиитското Народно опълчение (Хашд ал Шааби), както 

и значителен брой бронирани машини (танкове, бронирани бойни машини и 

транспортьори) и артилерия. 

В допълнение към тези сили, кюрдските въоръжени части – пешмерга – ще ангажират 

до 40,000 войници, като в началния етап от офанзивата на терен действат около 4-

5,000.  Паралелно с тези основни контингенти, напредването към Мосул ще бъде 

подкрепено от около 14-15,000 племенни бойци от сунитските кланове в провинцията, 

организирани и въоръжавани най-вече от Турция. Тяхната роля ще бъде ключова при 

атаката върху самия Мосул, тъй като иракските власти не планират да позволят на 

шиитските милиции да навлизат в града, който, според предварителните договорки, 

трябва да се контролира от араби-сунити след неговото освобождение. Тези бойци са 

обединени в нова структура – Гвардия на Ниневия (преди това Хашд ал Уатани), която 
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се командва от Атийл ал Нуджайфи – бивш управител на провинция Ниневия, 

поддържан както от Турция, така и от Иракски Кюрдистан.[2] Заедно с местните части, 

в операцията ще участват и значителен брой специализирани контингенти от други 

държави. 

Турция, която контролира две бази (Башика и Науеран), както и военното летище 

Башика, ще ангажира в операцията 1,500 от своите 2,000 разположени в Ирак бойци, 

както и около 20 танка с възможността този брой да се увеличи. Според различни 

данни, САЩ ще се включват в операцията с до 5,000 войници, военни съветници, 

пилоти, логистици и т.н. персонал, от които 500 ще действат директно на 

фронта.[3] Освен елитните бойци от 101-ва въздушно преносима дивизия, в операцията 

ще са ангажирани и Зелени барети и Тюлени.[4] Отделно от тези сили, около 2,000 

военни с различни задачи ще действат от страна на Германия, Франция (500), 

Великобритания, Австралия и Канада (830), която също има свое спец звено в Ирак. 

Освен координация и поддръжка в ключови сектори, чуждестранните сили ще се 

включат и с части за радиолокация, наблюдение, както и с артилерия (САЩ, Франция). 

По въздух, операцията ще бъде обезпечена с между 90 и 100 изтребителя, опериращи 

под флага на Ирак и на международната коалиция Operation Inherent Resolve (OIR). 

Освен многоцелевите машини, на 16-ти беше забелязан и поне един бомбардировач B-

52, който САЩ изпратиха срещу основните позиции на ИД. В операцията ще вземат 

участие и самолетоносачи на Франция („Шарл дьо Гол”) и САЩ (“Теодор Рузвелт”), 

осигуряващи допълнителна въздушна поддръжка. В операциите на терен важна роля 

ще изиграят и хеликоптерите, които специалните части използват за нанасяне на 

внезапни удари срещу тактически цели – заводи, електроцентрали, рафинерии и т.н. 

Освен иракските Ми-35, в операцията участват и „Апачи” на американската армия. 

Машините най-вероятно ще оперират от ВВС базата Каяра, която иракските сили 

завзеха през лятото. 



- 5 - 

 

 
Разпределение на чуждестранните сили преди офанзивата 

 

Колко са бойците на Ислямска държава? 

 

Въпросът за числеността на ИД в Мосул и района е една от основните неизвестни в 

сложното уравнение на офанзивата. Различните информационни източници отчитат 

разнообразие от цифри. Според американски официални източници, става дума за 

около 3,600 бойци, но тази цифра е безнадеждно занижена.[5] От тук на сетне данните 

варират от 4 до 8,000 бойци, разположени най-вече в самия Мосул.[6] Макар и по-

реалистична, горната граница все още не дава пълна представа за капацитета на ИД. 

С оглед на факта, че Мосул е град с население от над милион души, е твърде вероятно 

ИД да използва свои местни съюзници и нередовни, мобилизирани части, с които да 
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подсили позициите си. Трудно е да се конкретизира за каква цифра става въпрос, но 

10,000 души под оръжие изглежда като приемливо предположение. По непотвърдени 

данни, ИД подготвя над 250 атентатори самоубийци, които да атакуват напредващите 

вражески части. До 17-ти октомври 2016, групировката е извършила 12 самоубийствени 

атаки, придружени с обстрел с минохвъргачки, гранатомети и леко стрелково 

оръжие.[7] Освен полевите отряди, снайперистите и „камикадзетата”, ИД разполага с 

бронирана техника – модифициране джипове, бойни транспортни машини, пленени от 

иракската армия през 2014 г. и, вероятно, танкове. С оглед на пълното превъзходство 

на коалиционната авиация, тази техника е по-вероятно да остане скрита и използвана 

статично, добре замаскирана, за да се избегнат атаките по въздуха. 

Джихадистите несъмнено ще се опитат да утилизират своята майсторски изградена 

система от подземни тунели и укрития, които да позволят бързото и безопасно 

придвижване на бойните звена из Мосул и обкръжаващите го селища. Очаква се и 

мащабна употреба на самоделни взривни устройства (IED), както и разполагането на 

минни полета, минирането на сгради, пътища и обществени сгради (болници, училища 

и т.н.). През последния месец, ИД разкриха и нов елемент от своя арсенал – 

модифицирани дронове, които се взривяват в обекти или вражески части. По време на 

битката за Фалуджа, ИД доказа, че с помощта на звено с численост около 5-8,000 бойци 

може да задържи града срещу четирикратно по-голяма сила в продължение на близо 

месец.[8] За разлика от Фалуджа, който „халифатът” можеше да си позволи да загуби, 

Мосул е безценен от стратегическа и морална гледна точка, и надали ще бъде 

изоставен така лесно, както по-големите селища в провинция Анбар. 

 

Какво се случва с цивилните в града? 

В Мосул живеят около 1,000,000 души дори и след като града бе завзет от ИД през 

лятото на 2014 г. Това означава, че неговата обсада ще предизвика хуманитарна криза 

с безпрецедентни пропорции. Дори да се приемат данните, че над 700,000 души биха 

потърсили убежище извън града, отново остава въпросът за около 300,000, които ще 

останат заклещени между фронтовите линии, повтаряйки съдбата на хилядите цивилни 

в сирийския Халаб (Алепо).[9] 
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Към началото на офанзивата, иракските власти и коалицията са успели да подсигурят 

лагери само за около 45,000 души, разположени северно от Мосул в контролираната от 

кюрдите територия. Общо, лагерите биха могли да подслонят до 120,000 бежанци и то 

при положение че отговорните власти успеят да разгърнат пълния им капацитет 

навреме.[10] Огромният брой цивилни ще даде шанс на Ислямска държава да използва 

невинните хора като жив щит срещу евентуални бомбардировки на коалиционната 

авиация. С нарастване на цивилните жертви ще нараства и броя на онези хора в града, 

които ще искат отмъщение срещу напредващите сили, което може да влее „свежа кръв” 

в редиците на ИД. 

 

Какъв е първоначалният замисъл на Коалицията? 

Първоначалната стратегия, заложена от обединеното командване, координирано от 

САЩ е свързана с многокомпонентна, разнопосочна атака срещу основната цел – 

Мосул. Първият етап от операцията, който бе задействан преди няколко месеца е 

свързан с подробно изучаване и маркиране на основните бойни позиции на Ислямска 

държава на терен – скривалища, тунели, складове за оръжие, укрепени пунктов 
 

Предварителен план на офанзивата 
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е, полеви укрепления, бункери, минни полета, както и командни сгради – щабове, 

квартири на войниците и обекти на администрацията, установена от джихадистите. 
 

Втората стъпка е свързана с подготовка на вражеските позиции посредством 

артилерийски обстрел, обстрел с лека полева артилерия – гаубици, минохвъргачки и 

гранатомети, както и въздушни удари по позициите, посредством разнообразни ВВС 

средства от дронове до многоцелеви изтребители. След тази артилерийска подготовка, 

следва да започне самото настъпление. 
То ще се извърши в три направления: 

1) Основният удар на кюрдските бойци, ще дойде от изток следвайки пътищата водещи 

от Ербил към Мосул. По това направление ще действа и част от американската 

артилерия, разположена около Махмур, както и немски и френски спец части, които 

координират и обучават пешмергите; 

2) Иракската армия ще нанесе своя основен удар от Каяра на север, следвайки двата 

бряга на р. Тигър. Тук ще са концентрирани основните сили на иракската армия, 

оглавявани от елитната Златна дивизия и подкрепени от различни бригади на 

Народното опълчение (Хашд ал Шааби); 

3) Третото направление на атаката ще започне от град Ак Куейр (Гуер), от където 9-та 

дивизия на иракската армия, подкрепяна от бойци на ал Шааби ще напредне в посока 

северозапад, дублирайки настъплението на основните сили от юг. Целта на операцията 

е Мосул да се атакува от три страни, което да принуди джихадистите да се изтеглят 

първо към града, а в последствие и още по на запад към пустинята, където техните 

колони биха могли да бъдат унищожени от въздуха без риск за цивилното население. 

В плановете на иракското командване съществува вариант за обхождане на Мосул от 

шиитските милиции, които да атакуват град Тел Афар и да отрежат пътят за отстъпление 

на ИД към Сирия. На този план се противопоставя Турция, която се обяви в защита на 

местното туркменско население, което би могло да стане жертва на репресии от страна 

на милициите. 

 

 

Ден 1 (16 – X – 2016 г.) 
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Операцията бе открита призори (около 4ч. българско време) с артилерийска подготовка 

по широкия фронт на настъпление. Първоначално, фронтовите коалиционни части бяха 

забавени от ожесточена съпротива по линията Башиха-Базгирдан-Шейх Али, но към 

обяд частите на „Ислямска държава” бяха изтласкани и офанзивата започна да се 

разгръща. 

Фронтът източно от Мосул 16-10-2016г. 

Както е видно от картата, целта на коалиционните сили е да се вклинят в териториите, 

контролирани от ИД, използвайки основните пътни артерии, водещи към Мосул. 

В последствие, фронтовите съпротивителни звена на ИД ще бъдат изолирани, 

обкръжени и ликвидирани, следвайки изпитаната тактика за светкавична офанзива, 

разкъсване на вражеския фронт с концентрирани сили и ликвидиране на получените 

обкръжение, докато основните части продължават настъпление към главната цел на 

операцията. 

По този начин, съюзниците ще се стремят да възпрепятстват максимално ефективното 

изтегляне на джихадистите към Мосул, което сериозно ще намали силите, които ИД ще 
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може да използва в предстоящата обсада. От своя страна, Ислямска държава заложи 

на употребата на атентатори-самоубийци, коли с експлозиви и ловко минирани 

населени места, за да забави вражеското напредване и да даде шанс на повечето си 

бойци да се изтеглят. В Бартала, около час 20 бойци на ИД задържаха последните 

позиции в града, докато поне четирима „камикадзета“ успяха да се взривят в близост 

до отрядите на напредващите пешмерга и иракски части. 

Паралелно с офанзивата от изток, иракската армия напредва в посока север, движейки 

се от своя плацдарм в Каяра и следвайки течението на р. Тигър. Отделно от това 

настъпление, част от армията атакува в западна посока с цел прекъсване линията за 

комуникации на ИД при селищата Нумания и Нимруд. Към момента, силите им заемат 

древния град Нимруд и вероятно ще търсят обкръжение на частите на ИД, разположени 

между древното селище и контролираната от иракските спецчасти завод за сяра 

Мишрак, както и онези, разположени по на юг между Каяра и Мишрак, създавайки два 

пробива в основния път за снабдяване на джихадистите. 

До края на деня, силите на Иракската 9-та дивизия, подкрепяни от части на Народното 

Опълчение завзеха още четири селища от ИД в района на Балауат. 

 

Ден 2 (17 – X – 2016 г.) 

Напредването на иракските сили през вторият ден на офанзивата бе сериозно забавено 

от поредица от самоубийствени атаки срещу фронтовите части, както и поради 

необходимостта от разминиране на основните пътища за настъпление. С 

приближаване към Мосул, съпротивата на Ислямска държава става все по-

концентрирана и твърда, като джихадистите комбинират свиреп отпор с бързи 

изтегляния и прегрупиране на нови, предварително подготвени позиции. 

По данни на джихадистите, само за 17-ти, ИД са използвали поне 14 коли-бомби за да 

атакуват частите на иракската армия и пешмерга. 
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Фронтът южно от Мосул, 17-18-10-2016г. 

 

Ден 3 (18 – X – 2016 г.) 

 

Боевете през третият ден на операцията срещу ИД започнаха с офанзива на 

джихадистите в района на град Синджар. По данни на кюрдското командване на терен, 

силите на ИД се опитват да отворят пътя през Синджар за Сирия, но атаката им, 

предхождана от няколко коли-бомби, три от които бяха ликвидирани от кюрдите. След 

тежки престрелки, атаката бе отблъсната, а джихадистите се изтеглиха към град Баадж, 

от където през пустинята минава черен път, отвеждащ в Сирия. През целия ден 
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продължиха боевете при Бахдида, Бартала, Керемлеш и ал Хауд, както и сред 

петролните полета на Каяра и Наджба. Основните задачи пред иракската армия на юг 

бяха да се завземат нефтените полета северно от Каяра. До края на деня, 56 кладенеца 

бяха успешно овладени и поставени под контрола на ISF, а тридесет бойци на ИД бяха 

ликвидирани. Паралелно с това настъпление, армията и шиитските милиции 

продължиха бавно да напредват по крайречния път, слагайки ръка на селищата ал Хауд, 

аз Зауия и Хамедия. Късно вечерта, силите на иракската армия напреднаха в посока 

градчето Тулул ал Наср, завземайки аш Шаук и Баджуан. Очаква се ал Наср да бъде 

атакуван на 18-ти. По на север, иракската армия успя да овладее селището Шура, както 

и няколко по-малки населени зони около него, установявайки ново предмостие на река 

Тигър и изолирайки от юг градчето Хамам ал Алил, което е следващата цел на 

офанзивата. 

 

Основните сражения за деня се разразиха около град Бакдида, където джихадистите 

оказваха сериозна съпротива на иракската армия през целия ден. Боевете за Бахдида 

започнаха още на 16-ти, но едва привечер на 17-ти армията и шиитските милиции 

успяха да влязат в  части от града и да издигнат правителственото знаме на някои от 

основните административни сгради. Няколко километра по на север, иракски части 

успяха да постигнат обкръжение на силите на ИД разположени в селището Карамлеш, 

което към момента се намира в състояние на пълна обсада. 

Кюрдските сили продължават да срещат сериозен отпор в град Бартела, северно от 

Бахдида и вече втори ден не успяват да поставят селището под своя пълен контрол, 

въпреки засилената артилерийска поддръжка и успешното концентриране на войскови 

части. 

 

Ден 4 (19 – X – 2016 г.) 
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Фронтът южно от Мосул, 19-10-2016г. 

Офанзивата на иракската армия северно от Каяра се разгърна в късните часове на деня. 

Иракските сили, подкрепяни по въздуха с хеликоптери и дронове. В рамките на няколко 

часа, силите на ISF освободиха Наджба, Кибр ибн Наяф, ибн Наяф, Кибра Наджами, ал 

Таса, Граби, Наджмат ал Мухандс, Сайеуия, ал Бакр и Биджуания. 

От своя страна, Ислямска държава успяха да задържат контрола над село Карият ал 

Абаси (ал Абас), попаднало в обкръжение ден по-рано. По данни на фронтови 

източници, джихадистите са изкопали поредица от окопи за да защитят своята позиция. 

Паралелно, друг отряд на ИД е започнал контра офанзива срещу Балауат късно снощи. 
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Ден 5 (20 – X – 2016 г.) 

Фронтът източно от Мосул 20-10-2016г. 

Сраженията през този ден бяха подети от пешмерга, които отвориха нов фронт на 

офанзивата – северно от Тел Кепе (Тал Каиф). Преди обяд, кюрдските сили успяха да 

завладеят редица селища по пътя Хордабад-Башика – Дерке, Джандже и Горна и Долна 

Самакия, а боеве се водят в района на Омар Капчи и Байбухат. По на север, пешмерга 

напредват по протежение на пътя Тел Скуф-Тел Кепе, но настъплението им е спряно от 

упорита съпротива в района на Батнай и манастира Мар Ораха. 

На запад, Хашд ал Шааби започнаха да концентрират сили северно от Тал Афар с цел 

прекъсване на западните пътища към Мосул. Според местни източници, атаката трябва 

да започне до 22-ри. 

До края на деня, бойците от ислямска държава успяха да задържат позициите си в 

Хордабад и Батнай, както и да отблъснат правителствените атаки в Бахдида, който в 

момента е под обсада. По на север, в Бартала, иракските спецчасти (ISOF) успяха да 

елиминират здраво окопаните бойци от ИД и превзеха град Бартала. 
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По данни на Ислямска държава, през този ден са извършени 18 самоубийствени атаки 

срещу позиции на Коалицията. 

 

Ден 6 (21 – X – 2016 г.) 

 

Силите на ИД започнаха мащабна диверсионна атака в Киркук. Подбран отряд от 

елитни бойци на групировката, въоръжен и презапасен с муниции е успял да 

инфилтрира фронтовите позиции на кюрдите и да проникне в Киркук, заемайки важни 

обществени сгради. По непотвърдени данни, бойците на ИД са били преоблечени като 

бойци от местните шиитски милиции или са носели униформи на ISF. Подобна тактика 

ИД използва и в Сирия, след падането на Кобане, Аин Иса и Тел Абиад, както и в самия 

Киркук миналата година. Целта на атаката е да се ангажират максимално много 

пешмерга, които да не могат да подкрепят фронтовите операции на север. Боевете 

продължиха през целия ден, а ИД постигнаха своята задача – да се прекрати офанзивата 

срещу основните им позиции около Мосул. В хода на сраженията загинаха и бяха 

ранени десетки кюрдски бойци и бойци от шиитските милиции, както и четирима 

ирански военни, действащи на терен като координатори на Хашд ал Шааби. Общия 

брой на жертвите достигна 46, а други 133 са ранени.[11] Операцията на ИД бе 

майсторски проведена и наложи спешно прехвърляне на отряди от Ербил, както и 

ангажиране на иракски войници, полицаи и контра-терористичното звено. До края на 

града, джихадистите бяха ликвидирани, а основните им позиции-прочистени. 

В рамките на 20-ти и 21-ви октомври, Ислямска държава е използвала мъже и момчета 

от Мосул като жив щит срещу коалиционните атаки. Общо 284 души са били убити и 

захвърлени в масов гроб край града. Не е ясно каква част от загиналите са умрели по 

време на коалиционния обстрел и каква част са били екзекутирани от ИД.[12] 
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Ден 7 (22 – X – 2016 г.) 

 

Фронтът източно от Мосул, 22-10-2016г. 

 

След като основните зони на Киркук, заети вчера от ИД бяха прочистени, в ранните 

часове на деня иракските и кюрдските сили се заеха да прочистят последните гнезда на 

съпротива. До обяд, Киркук отново бе върнат под пълен иракско-кюрдски контрол, а 

първоначалните данни показват, че 48 бойци на ИД са били ликвидирани, което 

означава, че са инфилтрирали града с няколко отряда с размерите на стандартен 

войскови взвод.[13] Отново е района на Киркук, пешмерга успяха да отразят атака на 

ИД при селището Мала Абдула. По време на атаката, кюрдите са унищожили три коли-

бомби, използвани от ИД като първа вълна на атаката. 

На север, иракската армия поднови своята офанзива срещу ИД в Бахдида и успя да 

сложи ръка на по-голямата част от града, който бе обсаден два дни по-рано. Още по на 

север, иракската армия, подкрепяна от кюрдски части достигна до град Тел Кепе (Тел 

Каиф), разположен на около 20 км северно от Мосул. До края на деня продължиха 
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сраженията в Бахдида (Хамдания, Каракуш), като частите на ИД успяха да пленят 

няколко бойни машини, изоставени от авангарда на 9-та иракска дивизия. 

Фронтът южно от Мосул, 22-10-2016г. 

И докато иракските сили продължиха да се борят с упоритата съпротива на север, ИД 

нанесоха своя пореден контраудар, сварил Коалицията неподготвена. Джихадистите 

успяха да атакуват успешно завода за сяра Мишрак и да го подпалят. Пожарът 

предизвика образуването на огромен облак серен оксид, който се придвижи на юг към 

Каяра. В комбинация с изпаренията от горящия нефт сред полетата на Наджба, сярата 

създаде същинска пелена над Каяра. по непотвърдени данни, десетки, ако не и стотици 

цивилни са били обгазени, а поне двама души са загинали. Облакът е засегнал и 
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американската военна база, където войниците на САЩ са били принудени да използват 

противогази. 

 

Ден 8 (23 – X – 2016 г.) 

 

Сраженията за деня бяха открити с атака на пешмергите срещу позициите на ИД между 

Башика и Хорсабад. До края на деня, кюрдските сили успяха да изолират позициите на 

Даеш в Башика и Базан и да отрежат почти всички пътища за отстъпление на 

джихадистите. Паралелно с това, пешмергите затвърдиха контрола си върху пътя 

Хорсабад-Башика, завземайки селищата Фазилия, Омар Камчи и Тирза. По на юг, силите 

на Иракски Кюрдистан достигнаха покрайнините на селището Тербаза, южно от 

Башика. 

Фронтовете около Мосул – 23-10-2016г.; В червено – селища, за които все още се водят сражения. 

 

Докато кюрдите бавно напредваха на север, силите на Даеш проведоха поредица 

отвличащи, маломащабни контраофанзиви. Най-ключовата се състоя в провинция 

Анбар, където части на Даеш успяха да проникнат в град Рутба, превзеха по-голямата 

част от него и екзекутираха пленени служители на иракските сили за сигурност. До края 

на деня, джихадистите задържаха контрола над ключовия пътен възел. 
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Нов контингент джихадисти е нахлул снощи в ал Аскари – предградие на Киркук и е 

влязъл в конфронтация с кюрдските и иракски части там. До края на деня, ситуацията 

все още не беше овладяна. Паралелно с тази атака, джихадистите проведоха още две 

локални офанзиви срещу кюрдски позиции западно от Киркук в района на 

предградието Мулла Абдала. Кюрдите успешно отразиха и двете атаки. 

Южно от Хауиджа, ИД започна рейд срещу петролните полета при  Аджил, северно от 

Тикрит. 

Разнопосочните атаки на джихадистите успяха да всеят несигурност сред 

коалиционните сили на терен. Иракската армия не проведе никакви настъпателни 

действия през този ден. 

 

Ден 9 (24 – X – 2016 г.) 

 

След застоят през предишния ден, иракската армия прегрупира силите си северно от 

каяра и предприе решителна офанзива срещу позциите на Даеш по пътя Шура-Каяра по 

поречието на р. Тигър. В рамките на няколко часа, иракските войници и полицейски 

части, подкрепяни от спецчасти и шиитските милиции ( Хасд ал Шааби) успяха да 

завладеят няколко селища по поречието на р. Тигър, достигайки на няколко километра 

от предмостието Шура, което ИА завладя няколко дни по-рано. Селищата Тулул ал Наср, 

Тел Шаук и Шуайрат бяха окончателно овладени от иракските сили, които продължиха 

настъплението северно от завода Мишрак. До обяд, ИА завзе Рашиф, Хахара, Туайба, 

Шаф ел Тоот, Шафия, ал Бакр и Хафсан (заедно с топлоцентралата) 
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Фронтът южно от Мосул, 24-10-2016г. 

В района на Бахдида, ИА обяви че е поставила града и околностите под пълен контрол, 

а към 13:00 българско време, кюрдско-иракски части атакуваха селището Керемлеш. 

Селището бе овладяно след ожесточени боеве, които продължиха до около 15:00ч. 

българско време. Вечерта, в района на Бартала, иракската армия успя да напредне 

няколко километра на запад, завземайки Хазна Тепе, Тарабазауа и Муафакия. 
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Фронтът източно от Мосул, 24-10-2016г. (20:00ч. бг. време) 

В района на Башика и Базан, пешмерга установиха пълно обкръжение на частите на ИД. 

Видео материали и фотографии засвидетелстваха напредване и на спецчасти на САЩ и 

Канада в тила на кюрдските сили. Малко по на юг, кюрдите продължиха настъплението 

си западно от Бартала и достигнаха Тахир Ауа. В края на деня, кюрдските части 

започнаха да се окопават по целия фронт, а командирите им обявиха, че настъплението 

на пешмерга спира до тук, тъй като Башика бележи най-западната точка от териториите 

на Иракски Кюрдистан. 

Губернаторът на Киркук днес направи официално изявление, в което обяви, че градът 

е прочистен от отрядите на Даеш. По данни на властите, общо за трите дни са били 

убити 74 джихадисти , а няколко други, сред които и водачът им – заловени. [14] 

В Рутба, ИД продължава да се бори за контрол над града, към който са прехвърлени 

иракски армейски части и бойци от местните сунитски племена. В хода на сраженията, 

джихадистите плениха няколко бронетранспортьора от иракските сили. Към 22:30ч. 

българско време, джихадистите обявиха, че са поели пълен контрол над Рутба. 

Новината беше потвърдена и от кореспондент на Ал Арабия . Минути по-късно бе 
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цитирано изказване на губернатора на Анбар, според което само част от града е под 

контрола на Даеш. 

В селището Ибрат аш Шагира, западно от Тал Афар започва концентриране на 

значителни по численост сили на Хашд ал Шааби. Тяхната офанзива бе временно 

отложена с оглед действията на ИД, но в момента частите им се готвят за начало на 

атака срещу Тел Афар и прекъсване пътя Ракка-Мосул. 

Западно от техните позиции, язидските милиции и пешмергите отблъснаха масирана 

атака на Даеш, опитваща се да пробие към Синджар. В хода на сраженията 10-15 

джихадисти бяха убити, а няколко коли-бомби – унищожени от кюрдите. По данни на 

самите кюрди, те са дали само двама ранени, но източници на ИД посочват, че са били 

унищожени две кюрдски машини, заедно с целите им екипажи. [15] 

От данни на агенция Франс Прес стана ясно, че няколко стотин бойци на ИД са се 

прехвърлили от Сирия към Ирак за да подсилят отбраната на Мосул.[16] 

Ден 10 (25 – X – 2016 г.) 

Фронтът източно от Мосул, 25-10-2016г. 
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Сраженията през този ден започнаха още призори край Рутба, където коалиция от 

иракски войници и племенни милиции на анбарските сунити щурмува града, попаднал 

в ръцете на ИД ден по-рано. около 10:00ч. българско време, правителствените сили 

овладяха града, изтласквайки частите на ИД, които се оттеглиха обратно в пустинята. 

Северно от Мосул, сили на иракската армия и кюрдски бойци щурмуваха обсаденото 

градче Батнай и към обяд успяха да го прочистят от бойци на Даеш. Паралелно с техните 

действия, иракската армия циментира обкръжението на град Тел Каиф (Тел Кепе), 

завземайки газовата станция северозападно от центъра на града. Успех бе постигнат и 

малко по на изток, където пешмергите окончателно овладяха Хорсабад, който  се 

намираше под обсада от няколко дни. 

Иракската армия успя да развие своето настъпление западно от Бартела и достигна на 

около 2 километра от Мосул. Настъплението се водеше от спецчасти и бойци от т.нар. 

„Златна дивизия“. Късно снощи, офанзивата бе спряна, за да се изчака развръщането и 

на останалите елементи от иракската армия в сектора. 

Ден 11 (26 – X – 2016 г.) 

Фронтът източно от Мосул, 26-10-2016г. 
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Около 10:00ч. българско време, иракските контра-терористични части щурмуваха 

предградието Годжали в източните покрайнини на град Мосул. Паралелно с тяхната 

атака, пешмергите подновиха своята офанзива срещу Башика и Базан, а последните 

гнезда на съпротива на ИД във Фазиле (Фазилия), бяха ликвидирани. В ранния 

следобед, иракски спец части проникнаха в селището Базуая, разположено на 5км от 

Мосул. В останалите сектори, иракските сили заложиха на прегрупиране през този ден 

и не предприеха никакви решителни действия.  Част от милициите Шааби се събраха 

северно от Каяра, начело с бойците на ал Хак с идеята да атакуват в северозападна 

посока към Тел Афар, комбинирайки действията си с другите шиитски бойци, 

концентрирани източно от Синджар. Очаква се през следващите два дни иракската 

армия и милиции да разгърнат своята офанзива, както срещу самия Мосул, така и срещу 

Тел Афар на север и Хамам Алил на юг. 

 

Ден 12 (27 – X – 2016 г.) 

През този ден нямаше активни операции на терен. Коалиционните сили се заеха да 

прегрупират силите си в подготовка на следващия етап от своето настъпление. 

 

Ден 13 (28 – X – 2016 г.) 

През този ден нямаше активни операции на терен. Коалиционните сили се заеха да 

прегрупират силите си в подготовка на следващия етап от своето настъпление. 

 

Ден 14 (29 – X – 2016 г.) 

Милициите Хашд ал Шааби обявиха, че започват широкомащабна офанзива западно 

от Мосул. 

 

Ден 15 (30 – X – 2016 г.) 

 

Иракската армия и милиции се намираха в състояние на постоянно прегрупиране за 

финална офанзива срещу Мосул 

Шиитските милиции започнаха първия етап от своето настъпление в посока 
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северозапад към Тел Афар. До края на деня бяха освободени десетки селища, сред 

които ал Шура, Аин ал Наср, ал Бшмана. 

В подготовка за предстоящото настъпление към Мосул, Ираксите спецчасти окупираха 

селището Али Раш, западно от Бахдида. 

 

Ден 16 (31 – X – 2016 г.) 

 

След пет дни на усилена подготовка, иракската армия и милициите Шааби започнаха 

своята планирана офанзива, която се разгръща в два етапа. 

Фронтът източно от Мосул 17:001., 31-10-2016г. 

Иракската армия и специалните части атакуват Мосул от изток, щурмувайки 

периферните квартали на града. 
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Фронтът южно от Мосул, 17:00ч., 31-10-2016г. 

Милициите Хашд ал Шааби започнаха своето настъпление през пустинята в посока 

Каяра – Тел Афар с цел да се пресече пътя за отстъпление на Даеш към Сирия. До 

17:00 българско време, шиитските милиции завладяха десетина села – Мушайрафа, 

Тел Силкан, Далалуия, Кирбат Таих, Ариш, Абу Джаради, Хууайт, Харати, ал Хуайш и 

обсаждат силите на ИД в Джунд и Санарик. 

До края на деня, Шааби продължиха своето настъпление, завземайки Джурн, Санарик, 

Гергера, Зарка, Ум Сиджан, Амрини и Имам Хамза. 
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Ден 17 (01 – XI – 2016 г.) 

 

Разположение на иракските сили и Даеш към 11:00ч. на 01-11-2016г. 
 

Основните сражения се водят в покрайнините на Мосул, където иракски бойци от 9-та 

дивизия и специалните части продължават да прочистват предградието Годжели и да 

напредват към вътрешността на кварталът Ак Карама – първият от същински Мосул, в 

който влязоха иракски бойци. 

 

Ден 18 (02 – XI – 2016 г.) 

Хашд ал Шааби продължават да напредват през пустинните области в посока Тел Афар. 

До момента около 40 селища са били освободени от Даеш в рамките на операцията, 

започнала на 30-ти октомври. 
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Фронтът около Мосул, 02-11-2016г. (към 18:00ч. ) 

В Мосул иракската армия продължава да захожда към позициите на ИД в крайните 

източни квартали. Даеш са започнали да се изтеглят от Ал Карама. 

На юг, по поречието на р. Тигър, иракски войски, полицейски части и специалните сили 

напредват към град Хамам Алил. Паралелно, един лъч на Хашд ал Шааби се е отклонил 

от настъплението на северозапад за да атакува Хамам Алил от запад и да пререже пътя 

за отстъпление на разположените там сили на ИДИЛ към Мосул. До края на деня, 

иракските милиции достигнаха  до пътя Масад-Мосул и го „отрязаха“. 

Южно от Хамам Алил, иракските полицейски части завзеха селищата Хафан, Кусба, 

Буглауийн, Базуна и Аин Шалум. С това се създаде поредното обкръжение на позиции 

на джихадистите по десния бряг на Тигър между селищата Муфтият и Махлат. 

 

Ден 19 (03 – XI – 2016 г.) 

След като на 2ри отрязаха пътя между Масад и Мосул, днес шиитските милиции Хашд 

ал Шааби продължиха своя поход на северозапад. Тяхна цел не е Тел Афар, който Ирак 

и Турция оспорват в напрегната дипломатическа борба, а град Карят ал Ашик, който 



- 29 - 

 

контролира пътния възел между Мосул, Тел Афар и Дохук на север. До обяд, Шааби 

завзеха няколко селища около Масад – Адия, Мухалабия, Тел Зелата и Айн ал Джаш ал 

Гарби, а в смия Масад се водят ожесточени боеве с бойците от Даеш. 

 

Фронтът около Мосул – 03-11-2016г. – около 13:00ч. 

В самия Мосул продължават сраженията в квартала Ак Камара 

 

Ден 20 (04 – XI – 2016 г.) 

Хашд ал Шааби обявиха около обяд българско време че са приключили първия етап от 

своя поход на северозапад, отрязвайки окончателно пътя Мосул-Рака през Масад. Над 

40 селища бяха освободени в хода на петденвната кампания. Въпреки успехите, от 

сунитските селища достига информация за сериозни изстъпления от страна на 

шиитските бойци – нещо, от което САЩ се страхуваха в началото на операцията и срещу 

което се обяви Турция, която вероятно ще използва тези случаи за да уплътни своята 

политическа позиция по отношение на сунитските Мосул и Тел Афар. До края на деня 
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общо 6 селища бяха завзети от ИД по време на локални офанзиви за стабилизиране на 

завзетите до момента територии. 

Битката за Мосул 04-11-2016 (15:00 ч. българско време) 

В Мосул, иракските сили за сигурност завзеха окончателно квартал ак Камара и се 

сражават с остатъците от Даеш в квартал Аден. До момента са освободени пет квартала 

– Кудс, Хазара (Кадра), Карама, Киркукли и Сама. До края на деня продължиха 

сраженията в Кахира, Тахрир и селището Сада Бауиза и електростанцията Киди. 

 

Ден 21 (05 – XI – 2016 г.) 

В ранните часове на 5-ти ноември, Ислямска държава предприе мащабна 

контраофанзива в Мосул. Даеш използваха скрити подземни тунели, с които преминаха 

под фронтовите позиции на иракската армия и атакуваха нейния тил в кварталите 

Годжали, Карама, Тахрир и Киркукли. Джихадистите са се укрепили в новите си позиции 

и указват упорита съпротива. 
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Фронтът в Мосул – 05-11-2016г. – около 15:00 ч. българско време; „Експлозиите“ отбелязват мястото на атаките 

на ИД 

Южно от Мосул, Иракските полицейски сили щурмуваха град Хамам Алил и влязоха в 

него около 9-10ч. сутринта българско време. Очаква се прочистването на местните 

подразделения на ИД продължи през целия ден. 

 

Ден 22 (06 – XI – 2016 г.) 

В района на Тикрит и Самара, атентатори самоубийци удариха колони с цивилни, 

движещи се по основния път край р. Тигър. Поне 21 души са загинали, а много други са 

пострадали. Според информацията, става дума за шиитски поклонници. [17] 
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Фронтът около Мосул – 06-11-2016г. около 15:00ч. българско време 

 

Продължават ожесточените сражения между Даеш и иракските сили за сигурност в 

покрайнините и източните квартали на Мосул. Битките в Тахрир и Годжали са най-

ожесточени, както и по протежение на магистралата, излизаща от града в източна 

посока. Освен използването на тунели, бойците на ИД прибягнаха и до самоубийствени 

атаки срещу конвои с бегълци от Мосул, които търсят спасение зад фронта на иракските 

сили. За да подсили дейността на армията, САЩ са изпратили свое звено в Годжали. 

Смята се, че само за последните 24 часа, загубите на иракските сили възлизат на около 

80 убити и ранени (потвърдено е за поне 30 убити и 50 ранени, но има данни и за по-

сериозни загуби, както и на голям брой машини, унищожени или пленени от ИД.[18] 

Южно от Мосул, иракските полицейски и спец части подсигуриха Хахам Алил и вече са 

достигнали на 6 километра от южните предградия на града. 
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Ден 23 (07 – XI – 2016 г.) 

Иракските части в Мосул продължават ожесточените сражения с бойците на ИД без да 

постигнат някакъв значителен напредък. 

В Башика и Базан, пешмергите започнаха решителна офанзива срещу обкръжените 

сили на Даеш в двете селища. Очаква се до края на деня съпротивата на джихадистите 

да бъде сломена. 

Северно от Хамам Алил, иракските полицейски части ще щурмуват циментовия завод, 

а спецчастите ще продължат настъплението си към Мосул, като първата им цел е 

международното летище южно от града. 

 

Ден 24 (08 – XI – 2016 г.) 

Сраженията в Мосул продължиха през целия ден. Ислямска държава претендира да е 

изтласкала част от предните позиции на Иракската армия в Интишар. Междувременно, 

правителствените спец части успяха да овладеят квартал Захраа в северната част на 

града. 

Фронтът 

в Мосул, 08-11-2016г. 
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Силите на Хашд ал Шааби започнаха прегрупиране, преди да насочат действията си към 

овладяване на летището в Тел Афар. 

 

Ден 25 (09 – XI – 2016 г.) 

През този ден нямаше никакви решителни сражения в хода на офанзивата. 

Правителствените сили успяха да задържат напора на Даеш в Интишар и да прочистят 

Захраа от джихадистите 

 

Ден 26 (10 – XI – 2016 г.) 

Иракските спеч-части щурмуваха квартал Ал Бакр 

 

Ден 27 (11 – XI – 2016 г.) 

 

Фронтовете в Мосул 11-11-2016г. 

Иракската армия овладя Ал Бакр и по-голямата част от Кадисия. 
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Ден 28-31 (12-15 – XI – 2016 г.) 

На 12-ти октомври, иракската армия успя да напредне в още няколко квартала на Мосул 

– ал Салам, Мутана и Кадисия. Междувременно, иракските сили за сигурност затегнаха 

обръча около частите на ИД в района на древния Нимруд, южно от Мосул, завземайки 

селището ал Нумания. Малко по на север, в района на Хамам Алил бе овладяна 

циментовата фабрика, отстояща на едва 11 км от Мосул. Ираксите сили обявиха, че се 

готвят да щурмуват летището на контролирания от джихадистите град. 

На 13-ти, иракските сили продължиха да прочистват окръг Нимруд, слагайки ръка 

над руините на древния град. На запад, силите на Хашд ал Шааби продължиха 

настъплението си през пустинната зона в посока Тел Афар, овладявайки Ум Хджара и 

Сируал. В Мосул продължиха сблъсъците между иракските части и Даеш. 

На 14-ти иракската армия завзе квартал Киркукли в Мосул. Южно от града, 

полицейските части атакуващи от Хамам Алил, достигнаха на едва 3 км от летище 

Мосул. Окончателно бе завладян окръг Нимруд, а всички части на ИД бяха изтласкани 

на север. 

На 15-ти ноември нямаше  по-сериозни сражения. В Мосул бяха взривени две коли 

бомби, а според непотвърдени източници е имало и сблъсъци между клетки на ИД и 

правителствените сили. 

Ден 32 (16 – XI – 2016 г.) 

Фронтът 

около Мосул 16-11-2016г. – в червено – териториите, освободени от ИД от Иракските сили и кюрдите от началото 

на операцията; Щриховано – завзето от Хашд ал Шааби на 16ти 
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Хашд ал Шааби подновиха своето настъпление в посока Тел Афар. В рамките на деня 

бяха завзети няколко селища, разположени на югоизток от ключовия град – Ум 

Хиджара, Мадали, ал Мухтари, Ум Кая и Маришия (на 18 км от летище Тал Афар). 

Привечер, шиитските милиции успяха да преодолеят отбраната на ИД в района на 

летище Тал Афар и завзеха ключовия обект. Започнаха операции за разчистване на 

околностите. 

 

Ден 33 (17 – XI – 2016 г.) 

През този ден, Хашд ал Шааби се прегрупираха в района на летище Тел Афар, 

подготвяйки следващия етап от своята операция. 

 

Ден 34 (18 – XI – 2016 г.) 

Шиитските милиции започнаха операция по обкръжаване на град Тел Афар от юг-

югоизток-югозапад. 

В Мосул лошото време попречи на разгръщането на правителствената офанзива. 

Южно от Мосул, иракската 9-та дивизия завзе селищата Умаркан и Тел Уаи. 

 

Ден 35 (19 – XI – 2016 г.) 

Бойците на Ислямска държава направиха два неуспешни опита за контраофанзива – 

две атаки бяха отбити в района на Каяра, като според иракски източници над 40 

джихадисти са били убити. 

Южно от Мосул, ИД успяха да поразят позиции на иракската полиция и Хашд ал 

Шааби, като над дванадесет души са загинали по време на атаките. [19] 

В квартал Тахрир на Мосул, Даеш успяха да взривят кола-бомба в позиции на 

иракската армия. 

 

Ден 36 (20 – XI – 2016 г.) 

Сраженията продължиха в квартал Аден на Мосул. Поне 9 иракски войници са били 

убити. Иракските спец части твърдят, че са убили един от лидерите на Даеш. 

Ден 37 (21 – XI – 2016 г.) 
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Докато иракската армия продължава своя бавен прогрес в самия Мосул, 

подразделения на специалните части успяха да завземат четири селища на североизток 

от града – Ал Саламия, Ал Аббасия и Орта Храб и Хамира. 

 

Ден 38 (22 – XI – 2016 г.) 

Милициите Хашд ал Шааби стартираха четвъртия етап на своята операция срещу Тел 

Афар. След като летището бе прочистено от ИД, шиитските милиции атакуваха позиции 

на Даеш западно от Тал Афар, с цел да отрежат селището от пътя, свързващ го със Сирия 

и владенията на ИД в Анбар. В хода на операциите, милициите завзеха селищата Хараб 

Хиджаш, Аш Шария и Аин ал Хисиян. 

Южно от Мосул, иракските полицейски сили и военни части се намират на по-малко от 

3 километра от летище Мосул, сражавайки се за селището Абу Саиф, което контролира 

южните подстъпи към обсадения град. Победа тук ще даде шанс на иракските сили за 

сигурност да развърнат своята офанзива срещу летище Мосул и да затегнат обръча 

около самия град. 

 

Ден 39 (23 – XI – 2016 г.) 

Хашд ал Шааби окончателно завзеха пътя Тел Афар-Синджар и отрязаха Мосул от 

останалите владения на Даеш в Ирак и Сирия, създавайки огромен „джоб“. 

Туркменските местни милиции побързаха да предупредят шиитите да не влизат в Тел 

Афар, надявайки се на подкрепа от страна на Турция. 

В Мосул продължават позиционните боеве между Даеш и иракските сили. 

 

Ден 40 (24 – XI – 2016 г.) 

Иракските спец части заявиха, че са овладели жилищния квартал Хадра. 

 

Ден 41 (25 – XI – 2016 г.) 

Хашд ал Шааби стартираха пета фаза от своята офанзива в района на Тел Афар. За главна 

цел на офанзивата бе обявено селището Тел Абта. 
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В Мосул, ракските спец части обявиха, че се готвят да атакуват кварталите Кахира, 

Масариф и Даур ал Амн 

 

Ден 42-43 (26 – 27 – XI – 2016 г.) 

 

През тези два дни отсъстваха сериозни сражения между Даеш и Иракските сили. 

Иракската армия се готви да атакува позициите на ИД по протежение на магистралата 

Мосул-Киркук в секторите, където джихадистите все още не са се изтеглили. 

 

Ден 44 (28 – XI – 2016 г.) 

 

Милициите Хашд ал Шааби отвориха ново направление в своето настъпление в поска 

град Ал Тал. Бойните групи на про-правителствените милиции овладяха селищата Ал 

Байлуна, Ас Салам, Туркмания ал Шамали и Туркмания ал Джануби. 

В Мосул, иракските сили за сигурност започнаха офанзива в квартал Интишар. 

 

Ден 45 (29 – XI – 2016 г.) 

 

Югозападно то Мосул, в района на Муаскар ал Газали, шиитските милиции Хашд ал 

Шааби завзеха четири хълма, създавайки удобни стратегически позиции за 

обкръжение на позициите на ИД в сектора. 

В самия Мосул, иракските сили за сигурност започнаха атака срещу кварталите Ас 

Сукари и Ал Таамин. 

 

Ден 46 (30 – XI – 2016 г.) 

 

Иракската армия, подкрепяна от сунитски милиции, е започнала офанзива срещу 

позициите на Даеш северно от град Хауиджа. 

В Мосул продължиха сраженията в Таамин и Сукари, докато Иракските сили за 

сигурност (ИСС) се опитват д адостигнат до р. Тигър. 
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Поредица от атаки срещу цели на Хашд ал Шааби и иракската армия бяха извършени от 

Даеш в Анбар, в района на град Хит и Абуфарадж (северно от Рамади) 

 

Ден 47 (01 – XII – 2016 г.) 

Иракските спецчасти заеха позиции в района на селището Абу Саиф в южната 

периферия на Мосул, подготвяйки щурм срещу позициите на ИД. 

В района на Ал Тал продължиха сраженията между Хашд ал Шааби и частите на ИД. 

 

Ден 48 (02 – XII – 2016 г.) 

Интензивни сражения между Иракската армия и Ислямска държава в квартал Аз 

Зухур. В района на лагера ал Газали, Хашд ал Шааби консолидира своите позиции и с 

епрегрупира за нова офанзива към сърцето на Мосул. 

Мощна атака с бронирана техника на Ислямска държава западно от Тел Афар проби 

блокадата на пътя Тел Афар – Синджар, който свързва позициите на ИД в Мосул със 

Сирия.При атаката е унищожен голям брой техника – бронирана и поддържаща и са 

загинали множество иракски войници. По данни на CNN, от началото на офанзивата 

срещу Мосул, Даеш са отнели живота на поне 1959 иракски войници, докато други 450 

са ранени. [20] 

Сунитските племена в Анбар обявиха че са готови да започнат офанзива срещу ИД в 

Анбар, срещу градовете Рауа, Ана и Ак Каим. 

 

Ден 49 (03 – XII – 2016 г.) 

В Мосул продължават ожесточените боеве в Зухур, Кадисия и Ал Бакр. 

В района на летище Тел Афар, Хашд ал Шааби са отбили атака на Ислямска държава, 

чийто бойци са направили опит да развият успехите си от вчерашния ден. 

Северно от Ал Тал, Хашд ал Шааби са завзели селището Тел Фарис, стабилизирайки 

своята позиция с оглед на по-нататъшна офанзива срещу самия Ал Тал. 

В Багдад, 13 са ранени, а други 9 души загинаха при атака с кола-бомба, организирана 

от ИД. 
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Ден 50 (04 – XII – 2016 г.) 

Бойците на Хашд ал Шааби предприемат масирана контра атака срещу позициите на 

ИД по пътя Тел Афар-Синджар и отново прекъсват линиите за снабдяване на 

джихадистите. 

На североизток от Мосул, иракските специални части завзеха селищата Ал Кафаат, Абу 

Джарбуа, Каратепе, Дарауиш и Гура Хайрабан. С това, иракската армия подсигури тила 

на своите позиции в източен Мосул, изкоренявайки всякаква възможност за отвличащ 

тилови удар от страна на ИД, каквито видяхме преди месец, в началото на ноември. 

Фронтовете в Мосул към 9:00 на 05-12-2016г. 

 

Ден 51 (05 – XII – 2016 г.) 

През този ден продължиха боевете в Мосул и прегрупирането на иракските сили за 

нова офанзива. 
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Ден 52 (06 – XII – 2016 г.) 

Иракската армия направи сериозен пробив в южен Мосул, превземайки кварталите 

Митак и Уахал, както и болницата Ас Салам. В северните части на града, спецчасти и 

войници напреднаха на няколко стотин метра от бреговете на р. Тигър. 

На югозапад от Мосул, Хашд ал Шааби завзеха Ал Тал и започнаха прочистване на 

града от остатъците от Даеш. 

 

Мосул – 06-12-2016г., 15:00ч. 

Ден 53 (07 – XII – 2016 г.) 
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Ислямска държава е успяла да изтласка иракските сили от предните им позиции 

в  Митак и Уахал след ожесточена контра атака. 

Междувременно, иракската армия завзе квартал Ал Алалам, Шухада,Ал Барид и 

щурмуват квартал Масариф. 

Фронтовете в Мосул около 15:00 българско време, 7-12-2016г. 
 

Ден 54 (08 – XII – 2016 г.) 

След настъпленията от предишните два дни, иракските сили в Мосул прегрупират 

своите части и подготвят следващата фаза от офанзивата към р. Тигър. В района на Ал 

Тал, Хашд ал Шааби отблъснаха опита за контраофанзива на Даеш (бригада ал Фарук) и 

установиха пълен контрол върху града. 

 

Ден 55 (09 – XII – 2016 г.) 

Иракските спецчасти завзеха кварталите ал Тамиам и Ал Адил в Мосул. 
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Ден 56-57 (10/11 – XII – 2016 г.) 

През тези два дни, иракските части и милиции водиха позиционни боеве, без 

решителни сражения. 

Ден 58 (12 – XII – 2016 г.) 

Иракската армия и спец части обявиха, че са превзели мосулските квартали ал Нур, ал 

Мурор, Кадисия и ал Елам. 

 

Фронтът в Мосул към 15:30ч. българско време 

Западно от Тал Афар, Хашд ал Шааби започнаха нова офанзива за разчистване 

позициите на Даеш северно от Кайрауан. Към 15:30 българско време са завзети три 

селища – Ум аш Шабабит, Тал Аска и Абу Санам. 

 

Ден 59 (13 – XII – 2016 г.) 
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Ден без сражения и атентати на територията на Ирак. Първо подобно затишие от 

началото на офанзивата срещу Мосул. 

 

 

Ден 60 (14 – XII – 2016 г.) 

Силите на Хашд ал Шааби завзеха три селища – Ашуа, Джумал Хусайн и Хуайтила, 

разположени по пътя, свързващ Ал Тал с Тел Афар. 

В Мосул, иракските специални части и Даеш се сражаваха в квартал Тамим. 

 

Ден 61 (15 – XII – 2016 г.) 

Бойците на Ислямска държава започнаха офанзива срещу квартал Тамим в Мосул. 

 

Ден 62 (16 – XII – 2016 г.) 

Иракските сили за сигурност отразиха атаките на Даеш в Тамим. По данни на 

иракчаните, джихадистите са загубили над 100 бойци, а 5 коли-бомби са били 

прихванати и унищожени. [21] 

 

Ден 63 (17 – XII – 2016 г.) 

През този ден не се водиха никакви по-значими сражения. Атентатор-самоубиец на 

ИД се взриви в позиции на иракската армия в Тамим, но  без да нанесе сериозни 

щети. 

 

Ден 64 (18– XII – 2016 г.) 

Иракската армия започна да завзема пътя свързващ Хадита с Байджи с цел да изолира 

позициите на Даеш източно от езерото Тертар. 

В Мосул, Иракските сили започнаха нова офанзива срещу ИД, но без да постигнат 

някакви решите;ни успехи в рамките на този ден. 

 

Ден 65 (19– XII – 2016 г.) 
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Сблъсъци между правителствените сили и Ислямска държава в Мосул – кварталите 

Уахида и Тамим. 

Ислямска държава извърши две атаки с коли-бомби – една в Багдад, при която загинаха 

2-ма души, а други трима бяха ранени и още една в Халабса, източно от Фалуджа, при 

която загинаха 4-ма, а други 6-ма бяха ранени. 

Ден 66 (20 – XII – 2016 г.) 

През този ден нямаше никакви по-сериозни военни действия в Ирак. 

 

Ден 67 (21 – XII – 2016 г.) 

Иракските сили за сигурност са ликвидирали двама атентатори-самоубийци, преди да 

успеят да проникнат във военна база в югозападен Багдад. 

Иракското правителство обяви, че ще дислоцира нови, добре тренирани 

подразделения, които да допълнят дейността на опериращите на терен спец части в 

Мосул. Това трябва да стане в рамките на следващите два дни. 

 

Ден 68 (22 – XII – 2016 г.) 

Три коли бомби на Ислямска държава са се взривили в градчето Коджали (Годжали) 

източно от Мосул. Според първоначалните данни, поне 25 цивилни са загинали. Даеш 

претендират да са убили 20 иракски войници и че са унищожили 10 хъмвита. Иракската 

армия наложи вечерен час в Коджали. 

Иракската армия обяви че прекратява всички активни операции в Мосул до второ 

нареждане. 

Ислямска държава извърши още три атаки с коли бомби – в Багдад, Халидия и летище 

Тел Афар, но няма данни за загинали. 

 

Ден 69 (23 – XII – 2016 г.) – Ден 78 (01 – I – 2017 г.) 

 

Докато иракската армия продължи да трупа подкрепления в контролираните от нея 

зони на Мосул, Ислямска държава извърши поредица от атаки срещу позициите на 

правителствените сили. На 26-ти декември, кола-бомба уби 7 и рани други 4-ма иракски 
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войници в Интишар. На следващия ден, нова атака с кола бомба в Бауиза унищожи един 

булдозер и едно хъмви. 

В нощта на 28-ми срещу 29-ти декември, иракската армия, подкрепяна от контингенти 

на армията на САЩ и другите коалиционни сили (между 500 и 1000 общо [22] ) започна 

втория основен етап от операцията за завземане на Мосул. Правителствените сили 

предприеха офанзива по всички фронтове. Основните сражения се водиха в Кудс, 

Интишар, Караба, Макбара, Мухандисийн, Шукр и Митани. Паралелно с атаката в града, 

иракската армия завзе няколко селища на североизток от Мосул, разположени между 

Тел Кепе и Годжали. Настъплението продължи и на 30-ти декември, когато иракската 

армия успя да завземе квартал Кудс и да напредне в Шумар и Саха. Ислямска дъжава 

отговори на офанзивата с нова поредица самоубийствени атаки както в Мосул, така и в 

Багдад. На 31-ви, настъплението забави своята инерция и по-сериозни боеве се водиха 

единствено в квартал Карамла. На 1-ви януари, Ислямска държава извърши две 

самоубийствени атаки в Мосул, които отнеха живота на 27 военни и полицаи, и още 

една атака с кола бомба в Багдад, при която загинаха 17 души, а други 34 бяха ранени. 
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Офанзивата на Иракските правителствени сили 29-31.XII.2016г. 

 

 

 

Ден 79 (02 – I – 2017 г.) 

 

Ислямска държава стартира контраофанзива срещу Байджи и околните селища в опит 

да прекъсне основния път за снабдяване между позициите на иракската армия около 

Мосул и столицата Багдад. Бойците от Хашд ал Шааби и армията успяха да отразят 

атаките. 

Същевременно, три последователни атаки с коли бомби в Багдад отнеха живота на 100 

души, а други 100 са ранени. 

 

Ден 80 (03 – I – 2017г.) 
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Иракските специални части са започнали мащабна офанзива срещу позиции на ИД в 

кварталите Карама, ал Митак и Шаймаа. 

Даеш отговориха с атака на две коли-бомби в североизточен Мосул, при които има 

поне 14 убити. Друга атака на джихадистите в района на Рамади отне живота на 2-ма, а 

други 8 са ранени. 

 

Ден 81 (04-01-2017г.) 

 

След като завзеха квартал Митак и по-голямата част от прилежащата индустриална 

зона, иракските специални части продължават настъплението си към квартал Уахда, 

където се водят тежки боеве. Междувременно, Даеш извършиха самоубийствен 

атентат в новозавзетия квартал Митак, при който загинаха 7 иракски войници. 

 

Ситуацията в Мосул към 13:00ч. на 04-01-2017г. 

Ден 82 (05 – I – 2017 г.) 
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Иракските сили използваха деня за да се прегрупират в новозавзетите си позиции. 

ислямска държава извърши пореден самоубийствен атентат в ал Уахда, при който 

загинаха 7 бойци от правителствените сили. 

В района на град Хадита (провинция Анбар), иракски части, подкрепяни от американски 

спец-отряд и местни племенни милиции стартираха офанзива, чиято цел е да изтласка 

силите на ИД от долината на р. Ефрат и да достигне град ак Каим. 

В Багдад, при атака с кола-бомба в квартал Убайди загинаха 12 души, а други 17 бяха 

ранени. Даеш поеха отговорност за атентата. До края на деня бяха извършени още две 

самоубийствени атаки. 

 

Ден 83 (06 – I – 2017 г.)  

Иракските спец-части форсираха река ал Хаусар и превзеха части от квартал ал Мутана 

в ранните часове на деня. 

Ситуацията в Мосул към 11:00ч. на 06-01-2017 г. 
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Паралелно с тази офанзива, иракските племенни и правителствени сили са освободили 

седем селища от Даеш западно от Хадита като продължение на започналата вчера 

офанзива в Анбар. 

В района на Ад Даур ( по поречието на р. Тигър между Самара и Тикрит), силите на Хашд 

ал Шааби и правителството са отразили атака на бойци от Ислямска държава. Това е 

поредната от няколко подобни атаки, които джихадистите предприеха срещу Тикрит и 

Самара от Нова година насам. 

 

Ден 84-85 (7/8 – I – 2017 г.) 

След като разгърнаха офанзивата си в Мосул в петък и прегрупираха силите си в 

централните сектори на настъплението, иракската армия извърши решителен пробив в 

неделя, който изведе правителствените сили на брега на Тигър. Привечер на 8-ми 

специалните части завзеха 4-тия мост на Тигър. Настъплението продължи и на север, 

където бяха завзети части от Ал Сукр и целия квартал Баладият. Ислямска държава 

отвърна с поредица от самоубийствени атаки, в които, по данни на джихадистите, са 

загинали около 30 иракски войници. 

 



- 51 - 

 

Фронтовете в Мосул – 12:00 ч. (бг време) на 09 – 01 -2017 г. 

 

Ден 86 (09 – I – 2017 г.) 

 

След масираната офанзива вчера, Иракската армия се зае да консолидира кварталите 

под свой контрол и да ликвидира останалите вклинявания на ИД в правителствените 

фронтове. Около обяд днес, иракските спец-части и армия завзеха квартал Палестина, 

както и остатъците от кварталите Шукр и Баладиат, които все още бяха в ръцете на 

джихадистите. 
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Фронтът в Мосул – 09-01-2017г. около 19:30ч. българско време 

 

 

 

 

Ден 87-88 (10/11 – I – 2017 г.) 

Иракската армия и антитерористични звена продължиха да развиват настъплението си 

от предишните дни и завзеха кварталите Шумер, Йеримря (югоизточен Мосул), Малия, 

ал Тубат (около р. Тигър), ас Садийк и последните гнезда на съпротива на ИД в Шукр 

(Североизточен Мосул) 
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Фронтовете в Мосул (12-01-2017 г.) с коригирани позиции на иракските армейски подразделения и полицейски части 

 

Ден 89-90 (12/13 – I – 2017 г.) 

Иракските спец – части продължиха настъплението си в района на областната управа 

на провинция Ниневия и Градския съвет на Мосул. И двете сгради бяха овладяни около 

обяд местно време на 13ти януари. Паралелно с тази офанзива, иракските спечасти, 

опериращи  по на север завзеха целия кампус на Университета на Мосул. 
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Фронтовете в Мосул около 15:00 ч. българско време на 13-ти януари, 2017 г. 

 

В района на ал Тал, Хашд ал Шааби разгърнаха нова офанзива, завземайки три селища 

на юг от града – ал Хаяния, Ал Джалаф и Тал ал Джануби. 

Основната част от 15-та дивизия на иракаската армия беше прехвърлена към, Тал Афар, 

където започва операция за обкръжаване на града заедно със силите на Хашд ал 

Шааби. 

 

Ден 91-92 (14/15 – I – 2017 г.) 

Иракските специални анти-терористични звена завършиха овладяването на кампуса на 

Мосулския университет и продължиха настъплението си следвайки основните пътни 

артерии в посока бреговете на р. Тигър. Южно от тях, други елементи от спец-частите 

успяха да достигнат вливането на р. Хаусар в р. Тигър и стабилизираха своя контрол 

върху три от основните мостове (т.нар, 1ви, 2ри и 4ти) на р. Тигър. В най-южния сектор, 
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силите на 9-та дивизия завзеха Яримджа с което поставиха целия ляв бряг на р. Тигър 

под свой контрол. В ръцете на ИД остана само селищата Кариат Шамсат и Карият Киз 

Фахна, които се намират на няколко километра южно от Мосул. 

 

Фронтовете в Мосул около 10:00 българско време на 16-ти януари 

 

Даеш отговориха с две самоубийствени атаки, едната в Багдад, където загинаха поне 

2ма души, а други 9 бяха ранени и една в Диала, североизточно от столицата, при която 

загинаха 9-тима, а други 20 бяха ранени. Опити за атаки срещу напредващите иракски 

сили в Мосул бяха отразени от правителствените части. На 15ти, възползвайки се от 

лошото време в града и невъзможността за активно действие на правителствените ВВС, 

Даеш опитаха няколко локални контраофанзиви за забавяне на иракската офанзива, но 

към момента няма данни някои от тях да са постигнали резултат. 
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Ден 93-94 (16/17 – I – 2017 г.) 

 

Фронтовете в Мосул, 17-01-2017 г., около 15:00 българско време 

 

Иракските специални части продължиха да развиват настъплението си от вчерашните 

дни. Битката с Даеш продължава и в ранния следобед на 17ти (българско време). Около 

14:00 българско време, иракските власти обявиха, че напълно са освободили 

кварталите Джазар, Дарказилия и Мухандисин. Остатъците от силите на ИД в Източен 

Мосул се оттеглиха в квартал аз Зарай и руините на древна Ниневия, където се намират 

в състояние на пълно обкръжение. Боевете продължават и в района на 3-тия мост, 

който ISF завзеха на 16ти, след като беше взривен от ИД. По на север, спецчастите и 

джихадистите се сражават за мосулския парк. 

 

Привечер на 17-ти, иракските власти обявиха, че са завзели военната база ал Кинди, 
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както и квартал аз Зирай. Стана ясно, че САЩ са започнали да разполагат свои военни 

постове в част от мосулските квартали – Кудс, Коджали, и Зохур. По данни на 

наблюдатели, иракските сили са ликвидирали голям брой джихадисти, като само в 

боевете в централната част са загинали 40-60 души [23] Междувременно, Даеш 

организираха поредния си атентат в Багдад – 7 души загинаха, а други 20 бяха ранени 

при взрив на паркирала кола в квартал Абу Дишийр в южната част на иракската столица. 

 

 
 

Фронтовете в Мосул към 10:00ч. българско време на 18-ти януари, 2017 г. 
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Ден 95 (18 – I – 2017 г.) 

Иракските антитерористични звена завзеха последните гнезда на съпротива на ИД в 

Източен Мосул. Скоростта на успеха навежда на мисълта, че по-голямата част от 

бойците на Даеш са успели да евакуират позициите си през тайни проходи и тунели, 

без да жертват излишна част от стопяващите си се сили. 

 

Фронтовете в Мосул – 15:00 ч. българско време на 18ти януари, 2017 г. 

 

Ден 96 (19 – I – 2017 г.) 

Иракските антитерористични части поставиха под своя пълен контрол големият 

Мосулски парк разположен при завоя на р. Тигър, с което окончателно подсигуриха 

левия бряг на реката. Девета бригада в състава на 16та дивизия напредна в пределите 

на квартал Бауира и достигна до джамията Такирийн в близост до двореца ар Рема. 
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Фронтовете в Мосул около 15:00ч. българско време на 19ти януари, 2017 г. 

 

Северно от Мосул, иракската армия навлезе в Тел Каиф (Тал Кепе) и завзе по-голямата 

част от селището, което се очаква да бъде прочистено от бойци на ИД до края на деня. 

 

Ден 97-99 (20/22 – I – 2017  г.) 

Иракската армия и спец части продължиха да напредват по левия бяг на р. Тигър, 

завземайки кварталите Малайин и ал Араби. В Мосул започна настаняване на части на 

Хашд ал Шааби, които да служат като мироопазващи сили, замествайки 

правителствените части, които се подготвят да прехвърлят бойните действия в 

западните части на града. 
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Фронтовете в Мосул около 15:30ч. българско време на 23-ти януари, 2017 г. 

 

След като завзеха Тел Каиф на 19-ти, правителствените сили (основно танковата 9та 

дивизия) продължи настъплението в западна посока и овладя цялото протежение на 

пътя Мосул-Дохук. 

Южно от Мосул, иракската армия завзе без битка селището Къз Факра – последната 

позиция на Даеш източно от р.Тигър. 
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Разпределение на силите около Мосул, 23ти януари, 2017 г. 

Даеш отвърнаха на атаките със самоубийстъвени атаки, а техен рейд срещу 

електроцентрала западно от новоосвободения Тел Каиф остави 80 селища без 

електричество. 

Ден 100 (23-I-2017 г.) 

Фронтовете в Мосул около 13:30 ч. българско време на 24ти януари, 2017 г. 

Иракската армия продължава да напредва по протежение на р. Тигър. По данни на 

иракското министерство на отбраната, армията е завзела и квартал Рашидия, но 

информацията все още (18:00 ч. бг време) не се е потвърдила от други източници. 

Ден 101 (24-01-2017 г.) 

Иракската армия официално постави под свой контрол кварталите Шурайхан, 

Шурайхан ал Суфла, ар Рашидия и Кайрят Бисан 
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Фронтовете в Мосул, 24ти януари, 2017 г. 

Ден 102-103 (25/26-I-2017 г.) 

След като успяха да завземат няколко квартала, иракските сили бяха спрени от 

упоритата съпротива на Даеш в Рашидия. В ранните часове на 26ти януари, 

джихадистите предприеха широкомащабна контраофанзива в района на Рашидия и 

Шурайхан. 

Междувременно, Даеш организираха два атентата – миниван беше взривен във 

Фалуджа, а кола-бомба избухна в Багдад, отнемайки живота на 10 души, докато други 

30 бяха ранени. 

В района на Тел Афар, Хашд Ал Шааби успяха да осуетят поредния опит на ИД да атакува 

позициите им с кола-бомба. 
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Ден 104-110 (27-I – 02-II-2017г.) 

Това бе една от най-несъбитийните седмици в хода на операцията. Освен локални 

престрелки и няколко самоубийствени атаки в района на Шурайхан, ситуацията в Мосул 

остава непроменена. иракската армия обяви че след като завърши процеса на 

прочистване на новозавзетите от нея територии, ще поднови офанзивата в посока 

Западен Мосул. 

В района на Тел Афар, Хашд ал Шааби отразиха няколко опита за атаки на Даеш, а през 

последните два дни (01-02-02-2017г.) милициите се заеха да прочистят предните 

позиции на Даеш около пътя Тел-Афар Синджар и окончателно да блокират всякакви 

опити на джихадистите да прекарват свои части през блокадата, наложена от 

шиитските бойци и разположените насреща им пешмерга. 

 

Ден 111-117 (02/09 – II -2017 ) 

Втора поредна седмица, в която иракските сили не предприеха никакви решителни 

действия в района на Мосул. Държавните медии продължиха да разпространяват 

новини за предстояща офанзива в Западен Мосул, чиято цел, очевидно, е да 

дезинформират и объркат бойците на Даеш относно предстоящите действия на 

правителството. 

Междувременно, джихадистите зачестиха своите атаки с дронове, атакувайки позиции 

на иракската армия с бомби, както и със снаряди с отровен газ. Получиха се данни за 

производство на иприт в стъкмени лаборатории на ИД в Западен Мосул, а групировката 

разпространи и наръчник с инструкции за това как един цивилен дрон може да бъде 

модифициран за военни цели. В опит да задържат стабилността в своите сектори, Даеш 

публично екзекутираха няколко цивилни, опитали се да напуснат Западен Мосул. 

В по-широка перспектива, иракските сили и Хашд ал Шааби продължават да водят 

локални боеве в районите на Синджар, Тел Афар и Хадита в опит да изтласкат Даеш по-

навътре в пустинните райони, но въпреки нанесените поражения в жива сила, ИД 

продължават да запазват своето засилено присъствие и да държат подстъпите към 

пътищата свързващи техните позиции в Ирак с териториите им в Сирия. 

Междувременно, различните международни партньори на Ирак в операцията срещу 
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Даеш заявиха че ще продължат и разширят програмите за обучение и подсилване на 

иракската армия. 

 

Ден 118-124 (10/16 – II -2017 г. ) 

Поредната лишена от активни военни действия седмица, в която правителствените 

сили и съюзническата авиация се задоволиха да извършват поредица от 

бомбардировки върху контролираните от ИД части на Мосул. След 12-ти февруари, 

иракската армия започна да прехвърля нови сили в подготовка на така очакваната 

офанзива, а с камиони бяха докарани и голям брой потонни мостове, с които да бъде 

форсирана река Тигър. 

Междувременно, в района на Тел Афар, Даеш предприе локална контраофанзива в 

опит да пробие блокадата на пътя Тел Афар-Синджар, за да могат джихадистите да 

изтеглят своите лидери от обкръжения Мосул в посока Сирия. Въпреки няколкото 

първоначални успеха, Хашд Ал Шааби все още държат блокадата над пътя Тел Афар – 

Синджар, след като между 12-ти и 13-ти февруари отразиха няколко последователни 

щурма срещу своите позиции, придружени и с употреба на коли-бомби. 

В Багдад, ИД проведоха няколко самоубийствени атентата през последната седмица, 

използвайки най-вече коли -бомби. Загинали са над 20 души, а десетки други са ранени. 

 

Ден 125-126 (17/18-II-2017 г.) 

През тези два дни, иракската армия и съюзниците й продължиха да струпват сили около 

Мосул за предстоящия нов етап от офанзивата срещу ИД. 

 

Ден 127 (19-II-2017 г.) – Ден 128 (20-II-2017г.) 

В ранните часове на 19ти февруари, иракската армия ( 9та дивизия и полицейските 

части, сред които и отряда за бързо реагиране), подкрепяни от специални звена на САЩ 

и останалите коалиционни партньори, започнаха офанзива следвайки западния бяг на 

р. Тигър. Струпването на потонни мостове в Източен Мосул бе елемент от 

диверсионните действия на иракската армия, чието командване правилно прецени, че 
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форсирането на реката в самия Мосул ще се окаже твърде скъпо струваща операция. 

Вместо това, силите на ISF започнаха да напредват северно от Хамам Алил и Арбид. 

В рамките на 19-ти февруари, ISF завзеха Атба, Алзака, Албу Джубари, Ал Джамаса, 

Кафур, Ибрахимия, Шейх Юнис, Бахира, Хюсейния, Харакият и още четири други по-

малки селища южно от Мосул. 

На 20-ти февруари, ISF, подкрепяни от части на Хашд ал Шааби започнаха да затягат 

обръча около Западен Мосул, захождайки от юг-югозапад към позициите на ИД. През 

този ден, правителствените сили завзеха Агнитра, Закрутия, Абу Саиф и Карят ал Ярмук. 

Започна операция за овладяване на военната база Газлани, разположена в 

непосредствена близост до летище Мосул. Междувременно, по непотвърдена 

информация, в покрайнините на Мосул, звено на американските спец части, 

подпомагано от кюрдски бойци е ликвидирало министъра на здравеопазването на ИД 

и около 30 други джихадисти. 
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Фронтът южно от Мосул към 10:00 българско време на 21-02-2017 г. 

 

Западно от Мосул, силите на Хаш ал Шааби са завзели Ас Сахаджи и Тал Кайсум. В 

района на Тел Афар, шиитските милиции са отразили нова поредица от атаки на ИД, 

които се опитват да пробият по пътя към Синджар за да създадат възможност за 

изтегляне към Сирия. 

С достигане на иракските сили до Летище Мосул, командването на ISF обяви, че е 

завършена първата фаза от третия етап на офанзивата срещу Мосул. 

 

Ден 129 (21-II-2017 г.) 

 

В района на Абу Сайаф, Иракските сили завършиха прочистването на джихадистките 

позиции. Бяха пленени муниции и оръжия, както и заготовка за кола-бомба. 
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Ден 130 (22-II-2017 г.) 

 

В района на Тел Афар, Хашд ал Шааби подновиха своята офанзива, завземайки 

селищата Шамия Шамилия и Хараба ал Джаш. 

В провинция Салахудин, ИД извърши три атаки с дронове и една атака с кола-бомба 

срещу позиции на иракската армия. 

 

Ден 131 (23-II-2017 г.) 

 

Иракските полицейски части завзеха летище Мосул и прочистват военната база Газлани 

от последните гнезда на съпротива на ИД. 

Бойци от 9та танкова дивизия са завзели Тал Раян и прикриват действията на звена от 

иракските спец части, които извършват пробни атаки срещу позиции на ИД в Тал Руман. 

Ситуацията в Мосул към 15:00 българско време на 23-ти февруари, 2017 г. 
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В района на Тал Афар, Хашд ал Шааби са си върнали селищата, загубени от ИД през 

изминалите десет дни и са завзели общо шест населени места, затягайки обръча около 

самия град. 

 

Ден 132-136 (24/28-II-2017г.) 

След като приключиха първия от етапите на подновената офанзива срещу Мосул, ISF 

стартираха следващата фаза на своите операции. Милициите Хашд ал Шааби 

продължиха да напредват северозападно и западно от града с цел да се прекъсне жп 

линията западно от Мосул и да се търси съединение с частите на ISF южно от Тел Кепе 

за пълното изолиране на града от позициите на ИД в Тал Афар. Междувременно, части 

на 9-та дивизия продължиха да настъпват от юг, поддържайки вклиняванията на 

Отрядите за бързо реагиране и елитните подразделения на полицията, които след като 

превзеха базата Газлани и Летището (23-24 февруари), напреднаха срещу предградията 

Тал Руман и Ал Мамун, а други техни части продължиха да настъпват по крайбрежието 

на р. Тигър. Ислямска държава отговори с широка употреба на бомбардировки чрез 

дронове и обстрел с противотанкови системи, както и самоубийствени атентати, които 

забавиха настъплението на иракските сили на 25-ти и 26-ти февруари. 
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Фронтовата линия около Мосул на 28-ми февруари, 15:00 българско време 

Офанзивата бе подновена с нова сила на 27-ми февруари с настъпление на Иракските 

спец части в района на 4-ти мост на р. Тигър, както и в кварталите ат Таяран, ад Динан 

и ал Джаусак. На 28-ми продължават ожесточените боеве в ал Мамун, а ISF напредват 

срещу квартал Шахуда, както и към правителствените комплекси северно от ал 

Джаусак. В покрайнините на града, Хашд ал Шааби завзеха Дамирджи ал Курба, 

разположено непосредствено до влаковата линия, излизаща от Мосул в посока запад. 
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Фронтовата линия в Мосул 28-ми февруари, 15:00 българско време 

 

Ден 137 (01-III-2017 г.) 

Иракската 9-та дивизия напредна от Дамирджи в посока Бадуш, завземайки главния 

път, свързващ Мосул с Тал Афар, както и стратегическите обекти в района – 

Воднопречиствателната станция Бадуш и затвора Бадуш. Към момента ISF се намират 

на подстъпите към самото селище Бадуш. Ако го превземат, иракските сили биха могли 

да форсират Тигър при Шейх Мухамад и напълно да отрежат позициите на ИД в Мосул 

от техните зони на запад. 
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Настъплението на иракската 9-та дивизия 

В самия Мосул, продължават сраженията между иракските полицейски сили и бойците 

на ИД, които успяха да спрат устрема на иракските части от вчера. Според данни на 

местни наблюдатели, по-голямата част от бойците на ИД в Западен Мосул са добре 

обучени и въоръжени чужденци, за които отчаяната съпротива е единствен изход от 

ситуацията. 

 

Ден 138 (02-III-2017 г.) 

През днешния ден, иракските сили за сигурност се заеха да се прегрупират и да 

консолидират своите позиции както в Западен Мосул, така и в района на Бадуш. девета 

дивизия зае стабилни позиции по „Сирийския път“ и окончателно прекъсна основната 

връзка между Мосул и Tал Афар. 

 

Ден 139-145 (03/09-III-2017 г.) 

След кратко прегрупираме ма силите на 3-ти и 4-ти март, иракските сили подновиха 

своето настъпление срещу ИД на 5-ри, с атака на елитните звена от силите за бързо 

реагиране и полицейските спец части. Иракските сили напредваха улица по улица, 

сблъсквайки се с ожесточена съпротива на Ислямска държава, съпроводена с 
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постоянни самоубийствени атаки и безпощаден снайперистки обстрел от опитните 

единаци на джихадистите. 

До 7-ми март беше окончателно овладян правителствения комплекс Ниневия, а в 

последствие иракските сили продължиха да настъпват на север покрай бреговете на 

река Тигър, докато по на запад от тях, колегите им срещнаха сериозен отпор по време 

на прочистването на кварталите ал Мансур и Муалимийн. Въпреки ожесточената 

съпротива, ИД бяха принудени да отстъпят от двата квартала и да изтеглят позициите 

си на север. Към момента (9-ти март), иракската армия напредва в рамките на Стария 

град, насочвайки се към ключовото минаре Алхадба. 

 

Западно от Мосул, бойците на 9-та танкова дивизия продължиха да напредват към 

завоя на р. Тигър при Бадуш. Самият Бадуш и циментовата фабрика край него се 

отбраняваха ожесточено от бойци на ИД и едва на 9-ти март, иракските сили успяха да 

навлязат в селището и да овладеят фабриката. други части на 9-та дивизия напреднаха 
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на запад от Бадуш, следвайки Сирийския път и завзеха селищата Рамания и Тала, а в 

последствие и ас Сабуния. Към момента на написване на материала, иракската армия 

напредва по пътя между селищата Сабуния и ал Маули, а други техни части разчистват 

Бадуш и околностите. 

 

Цялостната иракска стратегия към момента говори за опит за създаване на два „чувала“ 

– един по-малък около Западен Мосул и още един, по-широк около Тел Афар, 

превръщайки двата анклава на ИД в напълно откъснати един от друг сектори, между 

които да бъде невъзможен обмена на бойци, оръжие и припаси. Фактът че водещи 

фигури от командването на ИД вече са напуснали Мосул потвърждава, че ИД разбират 

тази стратегия и към момента не намират начин да я контрират по какъвто и да е начин. 

С оглед действията на 9-та дивизия в Бадуш, можем скоро да очакваме напредване на 

16-та дивизия срещу течението на р. Тигър, по северния бряг, с цел превземане на Кара 

Коюнли и Карят Джафр ал Мил, с което окончателно да се прекъсне северния коридор 

извън Мосул и да се търси съединяване на двата армейски корпуса, които в 

последствие да развърнат офанзива от северозапад към оставащите владения на ИД в 

Мосул, приклещвайки джихадистите между чука и наковалнята (в случая полицейските 

части, опериращи от юг). 

Същевременно, Хашд ал Шааби ще търсят вариант за създаване на нов чувал около 

самия Тел Афар, захождайки от север през Аядия и да потърсят прекъсване на пътя Тал 
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Афар-Ашик. Тази стратегия на раздробяване на вражеската територия на малки 

обкръжения беше успешно приложена от иракската армия в началото на офанзивата 

срещу Мосул, когато по сходен начин бяха изолирани селищата източно от р. Тигър (виж 

хронологията по-горе). 

 

Ден 146-152 (10-16-III-2017 г.) 

През изминалата седмица, ISF продължиха да разгръщат своята офанзива точно според 

схемата, която ние дадохме при обзора на предишния период. 16-та дивизия завзе 

всички селища северно от р. Тигър, а 9-та дивизия, подпомагана от части на Хашд ал 

Шааби разшири контрола около Бадуш и прочисти зоната от бойци на ИД, прекъсвайки 

всички връзки между Мосул и Тел Афар. Двете дивизии се съединиха в района на Шейх 

Мухамад в неделя (12-ти) и продължиха операцията по овладяване на ключовите 

позиции по поречието на р. Тигър. Към ранния следобед на 16-ти март, от прес-

службата на ISF постъпи информация, че цялата зона около Бадуш е била 

омиротворена, а всички елементи на ИД са избити или изтласкани в посока Тел Афар. 

Бойците от 16та дивизия завзеха последователно селищата Хауаджа Халил, Дарнаджох, 

Шейх Мухамад, Кара Коюнли и Карят Джарф ал Милн. Частите на 9-та танкова дивизия 

овладяха Кабисия. 

Фронтовете в Северен Ирак 
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В самия Мосул, ожесточените боеве между иракските сили и бойците на ИД (които 

почти изцяло са чуждестранни джихадисти) продължават. Даеш се сражава улица за 

улица и причинява значителни човешки загуби и материални щети на ISF, за които точни 

сведения от страна на иракчаните не излизат поради забраната, наложена от военното 

им командване. Цифрите, предлагани от ИД също не могат да бъдат приети за чиста 

монета. Сраженията се водят основно за стария град, като в рамките на една седмица, 

ISF не са постигнали никакъв по-значителен напредък срещу позициите на ИД в града. 

За сметка на това, Даеш организира по 2-4 самоубийствени атаки на ден, които 

обикновено успяват да поразят правителствените позиции. 

 

Ситуацията в Мосул, 16-03-2017 г., около 15:00 българско време 

 

Ден 153-159 (17/23-03-2017г.) 
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През изминалата седмица, частите на Даеш в и извън Мосул успяха сериозно да убият 

инерцията на иракските сили и милициите Хашд ал Шааби. Въпреки масираната 

артилерийска и ВВС подготовка, джихадистите успяха да контрират повечето 

настъпателни действия на ISF и сведоха завоеванията им в Мосул до няколко пресечки. 

Въпреки че иракските полицейски части завзеха знаковото наклонено минаре Хадба, 

медийният шум, който про-правителствените медии вдигнаха около събитието не 

може да прикрие факта, че офанзивата в града боксува, а самоубийствените атаки на 

ИД продължават да взимат своя кървав дан от иракските полицейски части. 

 

Ситуацията в Северен Ирак към 23/03/2017г., 13:00 ч. българско време 

 

Извън Мосул, частите на 9-та и 16-та дивизии, подкрепяни от милициите ал Шааби 

успяха окончателно да циментират своя контрол в района на Баду. направени бяха и 

първи стъпки към отваряне на втори, северозападен фронт към обсадените позиции на 

Даеш. На 20-21-ви завзеха всички селища западно от Мосул, подсигурявайки стабилен 

фронт за по-нататъшно настъпление. Частите на Хашд ал Шааби се разположиха по 

покрайнините на града и вероятно ще действат като тил при настъплението на 

основните иракски сили. Големият проблем за тях е, че само полицейските звена са 
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специално обучени да действат в градска среда, докато армейските дивизии би 

следвало да се разгръщат за офанзиви в провинцията около Мосул. 

Фронтовете в Мосул, 13:00 ч. българско време на 23/03/2017г. 

Ожесточената ВВС кампания срещу ИД доведе до сериозно увеличение в броя на 

цивилните жертви. Само за сутринта на 23-ти март, ВВС удари в западен Мосул 

доведоха до смъртта на поне 230 цивилни. Тази агресивна кампания може да се окаже 

нож с две остриета за коалиционните сили, тъй като значителните цивилни жертви 

провокират сериозна подкрепа за каузата на ИД сред иракските сунити. 

 

Ден 160 – 173 (24-III – 06-IV-2017г.) 

През тези две седмици, фронтовете в Северен Ирак останаха повече или по-малко 

непроменени. Упоритата съпротива на Даеш в Западен Мосул не позволи на ISF да 

реализира някакъв значителен напредък в рамките на града. Освободени от 

джихадистите бяха няколко малки сегмента на Стария град, разположени в поредица 
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от малки улици, за които се водиха кървави и изключително ожесточени боеве. 

Американски генерал, надзираващ ISF на терен заяви, че за около 30 години военна 

служба, никога не е ставал свидетел на толкова жестока борба между две противникови 

сили. Ислямска държава продължи да прилага ежедневни самоубийствени атаки и да 

бомбардира позициите на иракските сили чрез самоделни дронове. Снайперистите на 

Даеш много спомагат за забавянето на правителствените сили, както и употребата на 

мини и IED, които джихадистите залагат по къщите и по улиците. 

Паралелно с боевете в Мосул, Хашд ал Шааби ан няколко пъти отразяваха офанзиви 

на джихадистите в района на Тел Афар. Даеш продължава с опитите си да прекъсне 

блокадата на града и да отвори пътищата, свързващи Северен Ирак със Сирия. 

Извън Мосул, Даеш разгърна широкомащабна кампания от самоубийствени атаки по 

поречието на р. Тигър, в столицата Багдад и по разположените на р. Ефрат градове 

Фалуджа и Рамади и техните околности. Атаките бяха насочени най-вече към военни и 

полицейски постове и отнеха живота на десетки. Най-сериозната атака за периода бе 

извършена на 6-ти април, когато седмина бойци-самоубийци на ИД атакуваха позиция 

на военните в Тикрит. След като откриха огън, джихадистите се самовзривиха. В мелето 

загинаха поне 37 иракски военнослужещи, както и всички бойци на ИД. От цивилните 

атентати най-кървав бе този, проведен в Багдад на 30-ти март, при който над 30 

загинаха след взрив на цистерна за вода, напълнена с експлозиви. 

Докато ИД водят своята кървава кампания, която сериозно разколеба командването 

както на ISF, така и на Хашд ал Шааби, между Ирак и Иракски Кюрдистан се разигра 

сериозен спор, свързан с издигането на кюрдски флаг пред правителствени сгради в 

Киркук. Градът е под съвместен контрол на про-правителствени милиции и пешмерга и 

съдбата му е да се превърне в препъни камък пред бъдещото договоряне между Ербил 

и Багдад. Същевременно, на преден план отново излезе въпроса за провеждане на 

референдум за независимост на Кюрдистан, което беше посрещнато остро както от 

Багдад, така и от Анкара.  За да засилят позициите си сред местното население, кюрдите 

обявиха създаването на туркменска бригада в редиците на пешмерга, с цел да 

привлекат голямото туркменско малцинство, населяващо земите северно от Мосул. 



- 79 - 

 

Спорове възникнаха и между самите кюрдски фракции – Барзани постави изискване 

към PKK и YPG да напуснат района на Синджар и да се изтеглят в Сирия. Напрежението 

между сирийските и иракските кюрди може да се превърне в сериозен проблем пред 

омиротворяването на региона при евентуална решителна победа срещу ислямска 

държава. 

 

Ден 174-180 (07– 13-IV-2017) 

Иракските сили за сигурност завзеха три малки квартала в Западен Мосул – Ярмук, 

Сакак и Ола с цената на сериозни жертви – по данни на местни лекари всеки ден загиват 

по 15-20 войници. 

Части на 9та дивизия бяха прехвърлени в района на Бадушза да започнат офанзива 

срещу Даеш от северозапад. За сега настъплението им среща упорита съпротива, а само 

за два дни ИД извърши 4 самоубийствени атаки срещу напредващите иракски сили. 

Южно от Мосул в провинция Салахудин, ISF атакуваха местни позиции на Даеш. 

Постигнатите успехи дойдоха на висока цена – над 200 убити и ранени иракски войници 

и голям брой унищожени или повредени машини. 

В провинция Дияла, Даеш прати около 1,000 бойци, които да поведат диверсионни 

атаки срещу иракските сили. Очакваме атаките да дойдат в района на Мукдадия, 

Самара и Бакуба. 

 

Ден 181-187 (14 – 20 – IV – 2017 г.) 

През изминалата седмица, ожесточените боеве в района на Стария Град в Мосул 

продължиха с нови ескалации. Ислямска държава продължава да провежда по няколко 

самоубийствени атаки на ден, които костват живота на мнозина бойци от Иракските 

Сили за Сигурност (ISF). Даеш публикуваха две инфографики, свързани с битката за 

Мосул. Едната е посветена на обзор на всички загуби, нанесени от ИД на Ирак и 

съюзниците им от началото на кампанията (1), а другата е свързана с пораженията, 

които джихадистите претендират че са нанесли само за последния месец (2) 
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Единствените относително достоверни данни в случая са броя на извършените 

самоубийствени атентати – 32 за последния един месец и 401 от началото на 

кампанията за овладяване на Мосул. Тези цифри показват, че Даеш сериозно са 

разширили своя капацитет за нанасяне на самоубийствени атаки, тъй като през 

октомври, подготвените атентатори самоубийци се оценяваха на 250, докато данните 

на терен подсказват, че това число вероятно е двойно по-голямо. Макар и броя на 

унищожените правителствени машини съвсем да не е така значителен, както 

подсказват инфографиките, със сигурност иракската армия загуби огромен брой 

бронирана техника – танкове, хъмвита и специализирани булдозери, използвани при 

офанзивните действия. Само на 19-ти април, ИД унищожиха 15 машини, използвани от 

ISF. Поради засекретяването на данните от иракското правителство, няма реални 

цифри, с които да се обори пропагандата на Даеш, което само подсилва образа на 

джихадистите сред потенциалните им симпатизанти. 

Но дори и без преувеличенията на ИД е очевидно, че завземането на Мосул излиза 

твърде скъпо за ISF и тече в изключително бавни темпове, поради сложността на 

бойните задачи и, трябва да признаем, високото бойно ниво, демонстрирано от 

джихадистите, които продават скъпо всяка отстъпена пряка. 
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Завзетите от ISF зони в Мосул за периода 21-ви март – 18-ти април, 2017 г. 

На 20-ти април, иракските сили обявиха, че са завзели квартал Ат Таура разположен 

южно от завоя на ЖП линията, пресичаща западен Мосул в посока Сирия (на 

използваната от нас карта е отбелязана по-голямата зона Абу Таммам – бел. авт.). 

Иракските сили продължават с опитите да сломят съпротивата на Даеш в Стария град, 

но джихадистите не дават признаци за пречупване, въпреки, че техните медикаменти 

изглежда привършват, след като на 18-ти април стана ясно, че ранени бойци, страдащи 

от гангрена са били екзекутирани от своите „другари“. Освен множеството взривни 

устройства, използвани чрез самоубийци или залагане в сгради и по улиците, Даеш 

отново прибягнаха до употреба на произведено от самите тях химическо оръжие. 
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Ситуацията на Мосул на 20-ти април, около 11:00 българско време 
 

Извън Мосул, Даеш продължиха с атентати срещу военни и полицейски позиции в 

района на Рамади и Багдад. Междувременно, иракската армия заедно с племенни сили 

от провинция Анбар започна нова офанзива срещу позициите на Ислямска държава 

северозападно от язовир Хадита на р. Ефрат. В офанзивата ще се включат и 560 

американски войници, изпратени в Ирак на 19-ти април именно с тази цел. С това 

дислоциране, общия брой на американските редовни части в Ирак достигна 5,000. 

Припомняме, че освен тях, на терен оперират и няколко хиляди наемници, 

финансирани от Вашингтон. 

 

Ден 188 – 201 (21.IV – 04.V, 2017г.) 

През последните две седмици, Иракските сили продължиха соята бавна и кървава 

офанзива в Мосул, завземайки още няколко малки квартала, разположени южно от 
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основната железопътна линия, свързваща Мосул със Сирия. Същевременно, IXта 

дивизия напредна от северозапад и завзе всички земеделски райони западно от Мосул, 

затягайки плътно обръча срещу джихадистките позиции. 

 

 

 

Победното настъпление излиза твърде скъпо на иракските сили. Според данни, 

потвърдени от ал Джазира, над 8,000 иракски войници и бойци от Хашд ал Шааби са 

загинали, а други 13,000 са ранени  в хода на кампанията срещу Мосул и поддържащите 

операции по поречието на р. Тигър и р. Ефрат. Разбито по дни, това означава че всеки 

ден средно по 105 души биват убити или ранени. Колкото и да е парадоксално, тези 

цифри малко се различават от пропагандната статистика, изнесена от Даеш чрез 

агенция Амак – 9100 убити противникови бойци. 
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Извън Мосул, Ислямска държава продължи със своите атаки в провинциите Салахуддин 

и Анбар. При четири последователни атаки на ИД срещу застави на ISF край Рутба бяха 

убити десетки иракски военнослужещи, същевременно, Хашд ал Шааби и 

правителствените части се опитват да прочистят позициите на Даеш южно от Хауиджа. 

Западно от ключовия път Тикрит-Мосул, Хашд ал Шааби предприеха две паралелни 

офанзиви в началото на май, насочени срещу селищата контролирани от ИД западно от 

ал Тал и в района на ВВС базата Аин Аскик. След няколко последователни атаки, 

милициите успяха да завземат дузина населени места и базата Аскик, с което първият 

етап от новата им офанзива за прочистване на пустинните зони западно от р. Тигър 

приключи. 

 

Ден 202 (05-V-2017г.) 

След като военните части на IX танкова дивизия подсигуриха земеделските зони 

западно от Мосул, иракското командване направи ново предислоциране на силите и 

фронтовите зони срещу позициите на ИД бяха поети от полицейските части и 

Антитерористичните звена, подсилени с бронирана техника и поддържани от 

армейските артилерийски и танкови части. Разчитайки на бронираните машини и 

бързия напредък от последните три дни, иракските специални части започнаха атака на 

широк фронт от двете страни на т.нар. Сирийски път, атакувайки позициите на ИД при 

гробището край квартал Уади Акаб, както и около газовата централа Нинауа, която бе 

завзета в ранните часове на деня. Според данни на иракските сили, джихадистите са се 

изтеглили бързо от предните позиции а ISF претендират че са ликвидирали най-малко 

23-ма бойци на ИД. 
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Фронтовете в Мосул около 15:00 ч. на 05-05-2017г. 

Изборът за направление на новата атака не бива да ни изненадва. както писахме преди 

месеци в De Re Militari, влаковата линия от Мосул за Сирия и прилежащите и 

земеделски зони и гробищна част са идеален коридор, през който бойци на ИД могат 

да се опитат да пробият блокадата и да се изтеглят към осеяната с хълмове провинция 

западно от големия град, от където да се насочат към контролираните от джихадистите 

зони около тел Афар. Иракското командване правилно е оценило риска от подобно 

развитие на обстоятелствата и е взело необходимите мерки. В допълнение, самата 

ЖП линия представлява по-сериозно за форсиране препятствие и една фронтална атака 

от юг би довела до още по-сериозни загуби сред иракските сили. Обхождането на 

основните отбранителни позиции на ИД във фланг би застрашило силите им 

охраняващи линията. Това означава, че за да избегнат обкръжение, при една бъдеща 

координирана атака на ISF, бойците на Даеш ще бъдат принудени да изоставят 
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позициите си около стратегическата ЖП линия и да се изтеглят още по-навътре в 

Западен Мосул. 

 

Извън Мосул, в района на Рутба, силите на иракската армия, подкрепяни от местни 

сунитски милиции продължават да отразяват постоянни атаки на Ислямска държава от 

пустинята Анбар към важния път, свързващ Рутба и Хадита, който е и главната връзка 

между Багдад и Йордания, както и между разположените по долината на Ефрат 

американски части и техния контингент по границата със Сирия. 
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Ден 203-204 (06-07 – V – 2017г. ) 

След като в петък започна офанзива на полицейските сили по протежение на 

„Сирийския път“, в първата събота и неделя на месец май, ISF напреднаха срещу 

постоянно изтеглящите се сили на Ислямска държава. иракските части завзеха голямото 

гробище край квартал Уади Акаб, както и самия Уади Акаб и части от квартал Хармат, 

като техните звена достигнаха по-гъсто застроените зони на Северозападен Мосул в 

квартал 17ти Тамуз. 

Състояние на фронтовете в Мосул към 21:00 българско време на 7-ми май, 2017 г. 

В подкрепа на действията на полицейските звена и 9-та дивизия, иракската 16-та 

дивизия форсира р. Тигър при завоя й в северен Мосул и установи предмостие, от 

където да се разгърне нов, трети лъч на финалната офанзива срещу джихадистите. 

Извън Мосул, Даеш атакуваха базата Киуан, разположена южно от гр. Киркук, където са 

разположени части на САЩ и Ирак, макар зоната да е под кюрдски контрол. Към 7-ми 

май все още няма сигурна информация за точния брой пострадали от атаката. 
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Ден 205-206 (8/9-V-2017г.) 

След като атакуваха индустриалната зона на Западен Мосул и гробищата на Уади 

Акаб, иркаските специални части започнаха операция срещу квартал 17-ти Тамуз и 

завзеха последните части от индустриалната зона. 

Фронтовете в Мосул към 16:30 ч. българско време на 9-ти май, 2017г. 

Продължават сраженията и в Стария град на Западен Мосул, където Даеш продължават 

да оказват ожесточена съпротива на иракските части. 

 

Ден 207-208 (10/11-V-2017 г.) 

След като поставиха целия индустриален квартал Уади Акаб под свой контрол, ISF 

продължиха да напредват по протежение на Сирийския път и завзеха квартал ал 

Харамат 2. В късния следобед на 10-ти май, ISF започнаха да щурмуват квартал ал 

Исла аз Зарай (или Асла ал Зарай според друго четене). Паралелно с това продължават 

тежките сражения в 17ти Тамуз. 
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Фронтовете в Мосул към 10:00ч. българско време на 11-ти май, 2017 г. 

И докато иракските сили изтласкват бойците на ИД от запад (джихадистите се изтеглиха 

от района на влаковата линия за да избегнат обкръжение точно както предвидихме 

преди няколко дни – б.а.), Даеш проведе контраатака в района на Стария Град. Според 

непотвърдена информация, джихадистите са успели да пробият предните линии на 

иракските части и са си възвърнали контрола над няколко пресечки в района ал Хауи. 

Паралелно с офанзивата в Мосул, ISF обявиха че планират офанзива в пустинната зона 

около Рутба за прочистване на Даеш от сектора. Същевременно, широко тиражираната 

офанзива северозападно от град Хадита все още не е започнала. 

Междувременно, кола-бомба избухна в квартал Шаала в северозападен Багдад, 

отнемайки живота на 4-ма души, докато други 8 са ранени. Самоубийствени атаки бяха 

извършени и в Мосул – Даеш са използвали, само в рамките на последните 24 часа, 

поне 18 коли-бомби, с които се опитват да спрат иракското настъпление в Исла аз 

Зарай.[24] 



- 90 - 

 

Ден 209-212 (12/15-V-2017г.) 

Иракската армия продължи своето настъпление в рамките на Мосул. Комбинирана 

атака на части на 16-та дивизия, 9-та бронирана дивизия и Антитерористичните звена 

доведе до изтласкване на бойците на Даеш от Исла аз Зарай и 17-ти Тамуз. След като 

тези два квартала бяха прочистени в събота и неделя (13-14-ти), ISF започнаха 

операции по консолидиране на новозавзетите зони и настъплението бе 

преустановено на в късните часове на 14-ти май с цел прочистване на новите позиции 

от остатъци от ИД. Сраженията в Стария град също стихнаха, след като отчаяната атака 

на ИД от 10-11-ти май бе отразена. В следобеда на 15-ти, ISF подновиха офанзивата си 

и превзеха квартал ар Уараби, разположен между аз Зрай и Тамуз. 

Фронтовете в Мосул към 20:00 ч. на 15-ти май, 2017 г. 

Извън Мосул, силите на Хашд ал Шааби предприеха широка офанзива западно от Тел 

Афар с цел да се обкръжи и превземе другия по-голям град под контрола на ИД в този 

сектор – Кайрауан. Офанзивата започна привечер на 12-ти май и продължава и до 
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момента, като десетки села са отнети от Даеш и поставени под контрола на шиитските 

милиции. Хашд напреднаха паралелно в опит да обкръжат Кайрауан с флангови атаки 

от север и юг. Въпреки постигнатите успехи, факта че Кайрауан все още не е обкръжен 

означава, че ИД ще имат достатъчно време за да изтеглят основните си сили от тази 

позиция и да се прегрупират по-близо до сирийската граница, докато самият Кайрауан 

бъде превърнат в поредната обсадена крепост, в която джихадистите ще се опитат да 

продадат скъпо главите си на милициите. 

 

Ден 213-214 (16/17-V-2017г.) 

След като изтласкаха ИД от Исла аз Зарай, ISF продължиха да завземат предните 

позиции на Даеш в южните части на 17-ти Тамуз и Урайбия (Хаят ар Раби). Привечер на 

16ти бяха завзети джамията Мюфти и електростанцията в Тамуз, а на 17ти продължава 

настъплението към голямата „детелина“ свързваща основния път Мосул-Багдад със 

„Сирийския път“ източно от квартал Хаят ар Раби. 

Извън Мосул, Хашд ал Шааби продължиха да настъпват към Кайрауан от три страни, 

опитвайки се да затворят обръча около основната позиция на ИД. Над 20 селища бяха 

завзети в рамките на пет дни, като освен ключовия Кайрауан, Хашд се насочиха и към 

базата Сал-Синджар. 

 

Ден 215 – 218 (18/21 – V – 2017 г.) 

В рамките на Мосул, ISF разгърнаха своето настъпление срещу 17-ти Тамуз, Наджар и 

ар Рафай и след неколкодневни боеве, трите квартала бяха окончателно овладени на 

21-ви май 
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Извън Мосул, милициите Хашд ал Шааби продължиха настъплението си около 

Кайрауан. Въпреки че успяха да завземат ВВС базата Сал Синджар на 18-ти, техните сили 

започнаха да губят инерция в атаките си и десет дни след началото на офанзивата срещу 

Кайрауан, Хашд все още не са успели да обкръжат града напълно. Междувременно, 

Даеш успяха да предприемат своя собствена поредица набези, насочени срещу язидски 

селища под контрола на KDP в района на Синджар (Шингал). 

 

Ден 219 – 220 (22/23-V-2017 г.) 

След значителните успехи, постигнати в Мосул в края на миналата седмица, ISF 

забавиха темпото на настъпление и се заеха да прочистят новозавзетите сектори в 

града. Същевременно, иракската 16-та дивизия построи голям потонен мост в зоната на 

първоначалното си форсиране на р. Тигър и към момента това е единствения действащ 

път за свръзка между Източен и Западен Мосул, което го прави и потенциална мишена 
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за атака от страна на Даеш, които, вероятно ще потърсят начин да поразят моста било 

чрез самоубийствена атака, било посредством някой от новите големи дронове-

камикадзета, които ИД сглобява в останалите си „цехове“ в западен Мосул. Сраженията 

се водят най-вече в рамките на т.нар. „Стар град“, където съпротивата на джихадистите 

остава все така непреодолима за иракските сили. В отговор на правителствените закани 

да се превземе Мосул до 19-ти май (което, очевидно не се случи), Даеш пуснаха нова 

инфографика, в която претендират че са унищожили и повредили над 240 машини за 

един месец и са убили 750 вражески войници, 296 от които чрез снайперисти. Общо, 

групировката претендира за извършени 44 самоубийствени атаки за периода 17-ти 

април, 18-ти май 2017г. 

Извън Мосул, в нощта на 22-ри срещу 23-ти май, Хашд ал Шааби, подкрепяни от два 

батальона на 11-та иракска дивизия предприеха широкомащабна операция, в която 

завзеха град Кайрауан и околните селища, ликвидирайки „джобът“, който ИД 

контролираше в края на миналата седмица. След постигнатия успех, шиитските 

милиции започнаха да прочистват сектора от бойци на ИД. 

В района на Хадита, поредната операция на иракската армия и племенните 

милиции претендират да са обезвредили 70 самоделни взривни устройства (IED) и да 

са ликвидирали 43-ма бойци-самоубийци на ИД, като последната цифра изглежда 

доста неправдоподобна с оглед тактиката, прилагана от ИД през последните месеци. 

Идеята за групиране на 43-ма самоубийци в един сектор, където няма голямо населено 

място и където самоубийствената тактика на открит терен е обречена на неуспех не 

звучи като нещо, което ИД биха направили. 

 

Ден 221-222 (24/25-V-2017 г.) 

След като поставиха Кайрауан под свой контрол, Хашд ал Шааби разгърнаха 

офанзивата си в западна посока с цел да завземат максимално голяма част от 

провинция Синджар, както и да напреднат към следващото по-значително селище под 

контрола на ИД – Ал Бадж. В рамките на последните 24 часа, Хашд завзеха селищата 

Кауджу (Коджо), Арфи, Куба ал Уаби, Кахира, Тал Ум Амр, Хунайси и Тал Касаб. 
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В Мосул, правителствените сили продължават да консолидират позициите, завзети 

през последната седмица. Атаките в Стария град все така не успяват да пробият 

защитата на ИД. 

 

Ден 223-225 (26/28-V-2017г.) 

Докато ситуацията в Западен Мосул остава относително непроменена – бойците на 

Даеш продължават да отразяват всички опити на ISF да проникнат в Стария град, 

западно от Кайрауан,  Хашд ал Шааби успяха да направят сериозен пробив през 

изминалите три дни. 

Фронтовете към 26ти май
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Фронтовете към 27-ми май

Фронтовете към 28-ми май 

 

Фронтовете към 29-ти май 
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Реалната причина за това настъпление се крие зад простия факт, че Ислямска държава 

изтегли напълно бойците си в сектора с нарочната цел да създаде зона на напрежение 

между пешмергите и Хашд ал Шааби, по същия начин, по който това бе сторено по 

отношение на Сирийската Арабска Армия и Свободната Сирийска армия в Източен 

Каламун няколко дни по-рано. 

Междувременно, в провинция Дияла, ИД напомни за себе си с кървав атентат в Бакуба 

– 4 войници загинаха, а други 14 бяха ранени при атака срещу военен пост, извършена 

от атентатор-самоубиец. 

В самия Мосул, над 35 цивилни загинаха при удари на Коалицията върху кварталите, 

контролирани от Даеш. Междувременно, поне 13 иракски войници загинаха при засада 

на джихадистки снайперисти в Стари Град. Единствения по-значителен пробив на ISF 

стана в района на медицинския център в квартал Шафаа, който бе завзет на 28-ми, 

заедно с Интернационалния хотел. 
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Според доклади на иракската армия, цитирани от кюрдски и иракски източници, в 

Стария град са се окопали между 500 и 1,000 бойци на Даеш (макар нашият екип да има 

подозрения, че това число е занижено), заедно с около 130,000 цивилни, които се 

намират заклещени в зоните на активни военни действия. Според доклади и изявления 

на дамите ИД, именно Старият град е сърцевината, около която джихадистите градят 

своята отбраната. Тесните улички и лабиринтите от сгради, с дълбоки, стабилни мазета 

са идеални убежища, в които Даеш могат да разгърнат своята сложна и кървава 

отбранителна тактика. За съжаление, тепърва ще станем свидетели на значителни 

загуби в жива сила за ISF. 

 

Ден 226 (29-V-2017г.) 

След като завършиха своя безпрепятствен марш до сирийската граница, Силите на Хашд 

ал Шааби започнаха да се прегрупират за следващия етап от своята офанзива. Неговите 
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цели са две – 1) завземане на град Баадж, което ще прекъсне един от основните 

пътища, свързващи остатъците от владенията на ИД в северен Ирак с позициите им в 

Сирия; 2) Настъпване по протежение на сирийската граница до достигане на град Ак 

Каим на р. Ефрат. По този начин, милициите се надяват да обкръжат Даеш в пустинните 

зони югозападно от Мосул и чрез постепенно свиване на обръча и разнопосочни атаки 

да ликвидират формиралия се по този начин анклав. В тази им задача, Хашд вероятно 

ще си съдействат с иракските и племенните сили, опериращи в района на град Хадита. 
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Предварителен план за по-нататъшно настъпление на иракските сили. 

В Мосул, силите на ISF продължават с опитите си да пробият периметъра на Даеш в 

Стария град. Най-ожесточените боеве се водеха в квартал Шафаа, но иракските части 

не успяха да постигнат някакви значителни придобивки, съпоставими със завземането 

на болничния комплекс от предишните дни. 
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Ден 227/229 (30/31-V – 01-VI -2017г.) 

В изпълнение на своя план за отрязване на границата между Сирия и Ирак, Хашд ал 

Шааби започнаха офанзива по протежение на Сирийската граница (както ви посочихме 

в картата по-годе). В рамките на тези два дни, иракските сили завзеха Тал Битха, Уади 

Сал и Ал Ани. Преди обяд на 1-ви юни, Хашд ал Шааби стартираха отново офанзивата 

си и завзеха Джаяр Галфас. 

 

Фронтовете по протежение на Иракско-сирийската граница, 01-06-2017 г. 

 

В Мосул, иракската армия напреднаха, макар и незначително, в кварталите ал Шафаа и 

ал Занджали. Пленения бяха няколко склада с оръжие на Даеш, голяма част от което 

произведено от самите джихадисти на територията на Мосул. 

 

Ден 230-232 (02/04-VI-2017 г) 

В рамките на Мосул, ISF успяха да завземат квартал ал Саха (наричан и ал Сиха) – 

последната населена зона извън Стария град, контролирана от Даеш. През 

следващите два дни, иракските сили опитаха няколко атаки срещу позициите на ИД в 

стария град, но джихадистите ги отразиха, нанасяйки немалки материални и в жива 

сила щети на иракската армия. 
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Фронтовете в Западен Мосул към 11:00 ч, българско време на 5-ти юни, 2017 г. 

Извън Мосул, милициите Хашд ал Шааби разгърнаха офанзивата си от изток на Запад, 

като целта им бе да завземат град ал Баадж. За да избегнат обкръжение и да запазят 

възможността си за изтегляне на юг-югоизток, ИД евакуираха своите бойци от предните 

позиции и изоставиха десетки селища, които бяха бързо завзети от иракските милиции. 

Фронтовете около Ал Баадж към 11:00 ч. на 5-ти юни, 2017 г. 
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Ден 233-236 (5/8-VI-2017г.) 

Милициите Хашд ал Шааби продължиха своята офанзива на запад и югозапад от ал 

Баадж и базата Сал Сингал, изтласквайки частите на ИД все по-навътре в пустинята. 

Въпреки това, няма данни милициите да са успели да постигнат някакъв по-значителен 

разгром на джихадистките части. Ида продължават да се изтеглят без да дават 

решителна съпротива, изоставяйки лесно всичките си позиции в сектора. 

Фронтовите линии западно от ал Баадж към 7-ми юни

Фронтовите линии западно от ал Баадж на 8-ми юни. 
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В самия Мосул настъплението на ISF е фактически в застой, без да се постигне какъвто 

и да е пробив в джихадистките линии в Стария град. 

 

Ден 236 (9-VI-2017 г.) 

 

Два паралелни атентата в Кербала и Мудаиб (северно от Багдад), отнеха живота на 

десетки. Най-малко 122 души са убити и ранени, а Ислямска Държава пое отговорност 

за атаките около 10 минути, след като те бяха обявени от официалните иракски медии. 

Хашд ал Шааби временно спряха своето настъпление в района на Баадж, тъй като 

иракското командване обяви своето намерение да стартира офанзиви за завземане на 

Хауиджа и Тел Афар. Ако такива офанзиви бъдат започнати, оповестената по-рано 

стратегия за ликвидиране на Даеш в Западен Ирак ще мине на втори план. Възможни 

причини за тази промяна в насоките е както твърдата политика на САЩ по отношение 

присъствието на про-ирански части по сирийската граница, така и голямата неизвестна 

– силите на Накшбандите, които все още не са взели страна в конфликта и чийто 

територии стоят непосредствено на пътя на Хашд. Според определени източници, 

Накшбандите могат да мобилизират до 70,000 бойци в своя подкрепа. 

В самия Мосул, иракските сили за сигурност се опитват да пробият позициите на ИД в 

квартал Зинджили, но към момента не са постигнали никакъв успех. 

 

Ден 237-240 (10/13-VI-2017 г.) 

 

След като постигнаха овладяване на Ал Баадж и пограничната зона, силите на Хашд ал 

Шааби отложиха офанзивата по протежение на Сирийската граница и пренасочиха 

силите си към Тел Афар, чието завземане бе обявено като следваща стъпка в плана на 

иракското командване. За завземането на последния бастион на ИД в северен Ирак, 

армията пренасочи 71-ва,72-ра и 75-та бригади в състава на 15-та дивизия и 73-та 

бригада в състава на 16-та дивизия, които започнаха настъпление по протежение на 

т.нар. Сирийски път от Мосул към Тел Афар. В рамките на четирите дни бяха завзети 
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Багла, Тал Хаймата, Динджар, Зарнук, Шакайла и ас Сулфа (на 10-ти) Шухада, Азизия и 

Шейх Суфли (на 11-ти) и Мауали (на 12-ти) 

Фронтовата линия в Мосул на 10ти юни 

 

В самия Мосул, ISF продължиха да щурмуват позициите на ИД. Между 10-ти и 13-ти 

юни, иракските части пробиха отбраната на ИД в квартал Занджили и поетапно го 

завзеха. Боевете са изключително тежки, с постоянни джихадистки засади, снайперисти 

и самоделни взривове. 
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Фронтовете в Мосул към 13-ти юни, 15:00 българско време 

 

Ден 241 (14-VI-2017 г.) 

Днешния ден е белязан от неочакван обрат в Мосул – бойците на Ислямска държава 

започнаха масирана контраофанзива в южния сектор на Стария град. Атаката бе открита 

от 9 коли бомби, които поразиха позициите на иракските сили за сигурност, след което 

джихадистите преминаха в настъпление. За да се прикрият от атаки по въздуха, ИД 

запалиха множество къщи в Стария Град, което образува плътна димна пелена, 

скриваща сектора. Това даде възможност на бойците на ИД да завземат части от 

кварталите Наби Чит и Дандан. По непотвърдени данни, най-малко 70 войници и бойци 

от спец частите са загинали при атаките. 
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Фронтовете в Мосул към 15:00 ч. на 14-ти юни 

 

Ден 242 (15-VI-2017г.) 

След като ислямска държава успя да премине за кратко в кратко контра настъпление и 

да завземе части от няколко квартала, южно от Стария град, ISF успя да стабилизира 

позициите си и да изтласка джихадистите обратно на началните им позиции. В 

последствие, силите опериращи от север на анклава на ИД успяха да пробият в 

квартал Шифа и местния медицински комплекс и го завзеха. 
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Фронтовете в Мосул към 10:00 ч. българско време на 16-ти юни. 

Извън Мосул, армията поднови настъплението си към Тел Афар и завзе четири селища 

– Мансур, Булара, ал Салам и Лазака, както и разположения до тях военен завод. 

Настъплението бе извършено от части в състава на 9-та дивизия, които са се 

присъединили към бригадите от 15-та и 16-та дивизии, които напредваха в сектора до 

този момент. Припомняме, че 9-та дивизия е бронирана и разполага с необходимата 

техника за разгръщане на офанзива на открит терен. До момента, нейните части бяха 

основно ангажирани в Мосул, но спецификата на градските боеве не предполага 

широкото разгръщане на дивизията и иракското командване правилно е предпочело 

да я предислоцира на запад. 

 

Ден 243-249 (16-22 – VI – 2017г.) 

Изминалата седмица бе изпълнена с постоянни боеве улица за улица в Мосул и 

поредица от атаки на Ислямска държава из централен Ирак. Докато силите на ISF 

продтължиха своята бавна и кървава офанзива в Стария Град, джихадистите отговориха 

с нова поредица атаки с коли бомби в града. Извън Мосул, ИД нападаха няколко пъти 

позиции на Хашд ал Шааби в пустинята западно от ВВС база Каяра. От изток даеш 
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подеха няколко рейда срещу позиции на армията и милициите в района на Ширкат. 

Атаки имаше още в Дияла и срещу пшемергите в района на Туз Хормато и Киркук. 

Иракски бойни патрули бяха обстрелвани и около Тикрит. На 20-ти юни, ИД атакува 

конвой на иракската армия западно от ар Рутба, в района на иракската граница. 

Загинаха 17 войници, а голямо количества техника бе унищожено от джихадистите. 

 

Фронтовете в Мосул към 16:00 ч. на 22-ри юни, 2017 г. 

В Мосул, иракската армия започна решително настъпление към центъра на Стария Град 

и ключовата джамия ал Нури, в която Абу Бакр ал Багдади обяви халифата през 2014г. 

На 21-ви юни, иракските спецчасти пробиха фронтовите линии на ИД и достигнаха на 

около 50 метра от джамията. Даеш решиха да не я оставят в ръцете на ISF и взривиха 

осемвековната ислямска светиня – един от символите на Ирак и на исляма въобще. 

Варварския акт предизвика мощна вълна от негодувание и сериозно подрони 

авторитета на джихадистите. В опит да замажат положението, ИД обвиниха Коалицията 

че е поразила сградата с ракети, но тази теория бързо бе развенчана от различни 

специалисти. 

С решителния пробив в Стария Град, битката за Мосул навлиза в своя окончателен етап. 
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Ден 250 – 253 (22/26-VI-2017 г.) 

 

И точно когато изглеждаше, че битката за Мосул наближава своята отдавна очаквана 

развръзка, Ислямска Държава за пореден път извади скрити козове от ръкава си. След 

ожесточени боеве в Стария град на 23-ти и 24-ти, джихадистите подготвяха отдавна 

замислен ход, който хвана иракската армия напълно неподготвена. Задействайки свои 

„спящи клетки“ и използвайки инфилтрирани през правителствените редици сили, 

Даеш атакуваха няколко части на по-големия квартал Ярмук и завзеха солидна част от 

града в зони, които уж бяха освободени и прочистени още в края на април и началото 

на май. Противно на разпространяваните до момента сведения, тези квартали не са 

били обхождани редовно от патрули на иракските сили. Според местни източници, в 

Ярмук не е имало организирано присъствие на ISF от двадесет дни. В крайна сметка се 

разигра сценарий, който екипа на De Re Militari описа още през октомври 2016 г. – 

използвайки своята добре внедрена мрежа от местни звена, която е отлично 

адаптирана да минава „под радара“ в случай на военен провал. В крайна сметка, 

оценките за броя на джихадистите, които ISF тръбяха – между 500 и 1000 души останали 

в Стария Град са очевидно недействителни. Реално, Даеш все още разполага с далеч 

повече хора в Мосул – вероятно около 1500-2000 души, като немалко от тях не са в 

редиците на джихадистите, а са скрити, изчакващи момента да нанесат поредния 

изненадващ удар. 
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Ситуацията в Мосул към 21:00 ч. българско време на 25-ти юни, 2017 г. 

 

В късните часове на 25-ти юни се появи информация че ситуацията е овладяна, но 

докладите през целия ден на 26-ти остават противоречиви и е по-вероятно квартал 

Ярмук и неговите отделни звена все още да са арена на активни бойни действия, а ИД 

да не са ефективно прочистени от сектора. Същевременно, в ISF започна разследване, 

което цели да установи причините за получения пробив. Тези причини са повече от 

очевидни: 

– Изключително намален числен състав на иракските специални части, които изнесоха 

на гърба си най-тежкото бреме на операциите в Мосул. 

– Неефективна координация между армейските сили и силите за борба с тероризма. 

– Подранило изтегляне на частите на 9-та дивизия от Западен Мосул, без на тяхно място 

да бъдат разположени други армейски подразделения. 

– Липса на ефективен способ за изкореняване на местните паравоенни звена на ИД 

– Подценяване на числеността на Даеш в Западен Мосул 

Всичко това логично доведе до наблюдавания колапс и усложнения в операцията за 

Овладяване на Мосул. Съдейки по досегашния опит, завземането на Ярмук отново ще 
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погълне ресурси и човешка сила, които ISF трудно биха могли да си позволят. 

Същевременно, ИД увеличиха интензитета на боевете в Стария град (днес – 26-ти, бе 

свален още един хеликоптер на ISF) и в момента иракското командване е принудено да 

разделя и без това поизтънелите си сили с цел да се бори с два джихадистки анклава 

едновременно. А е възможно да се появи и трети. Припомняме, че ISF са понесли около 

23,000 души убити и ранени от началото на операцията срещу Мосул, като общата 

численост на пряко ангажираните сили не надвишава 35,000 души. Това означава, че 

около 2/3 от числения състав на фронтовите сили е изваден от строя. Самите ИД са 

загубили над 6,000 от първоначалните 11,000 бойци, но колко точно са останали 

активни е въпрос на догадки. Според нашата оценка, Даеш все още биха могли да 

активизират до 2,000 души в Мосул. 

 

Развитието на ситуацията в Мосул е изключително тревожно – бойните действия 

навлязоха в своя 254 ден без да има реална възможност за фиксиране на някаква дата 

на окончателен успех. Това, което преди пет дни изглеждаше като предрешена, макар 

и скъпо струваща победа започва да се очертава като битка, която, в един мрачен 

сценарий, би могла да се проточи и отвъд своя 365-ти ден… 

 

 

 

Ден 254 (27-VI-2017 г.) 

След фиаското в Ярмук, ИД поднесе нова неприятна изненада на ISF. Джихадистки 

отряд е преминал през фронтовите линии на иракските сили и е завзел част от 

медицинския център в квартал Шифа. В момента там се водят ожесточени боеве. 
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Фронтовите линии в Мосул към 10:00 ч. на 27-ми юни, 2017 г. 

 

В източен Мосул също са проникнали джихадисти. Двама от тях са открили огън по 

полицай, но са били заловени и убити от местни жители, които, изглежда скоро ще 

поемат сигурността си в свои ръце. 

Към обяд се получи информация, че ISF са успели да напреднат в Стария Град и да 

завземат квартал Фарук и джамията ал Зеуани. Коалиционните сили заявиха, че в Мосул 

са останали едва 300 бойци на ИД, което рязко се разминава с реалностите на 

фронтовите линии и подсказва за нова порция подценяване на джихадистите. 

 

Ден 255-256 (28-29-VI-2017 г.) 

След понесените изненадващи удари, иракските сили успяха да стабилизират своите 

позиции и да преминат в контранастъпление в Стария Град, както и да ограничат 

оперативните възможности на Даеш в техните по-малки анклави в Ярмук и Шифа. 
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Фронтовете в Мосул към 10:00 ч. българско време на 29-ти юни, 2017 г. 

 

Иракските сили прехвърлиха два батальона (около 600-700 души) за да се справят с 

терористите в Ярмук. По данни на ISF, там действат около 70 бойци на ИД, но 

количеството изпратени войници подсказва, че става дума за повече джихадисти. 

Същевременно, в Източен Мосул бяха осуетени няколко последователни опита за 

инфилтриране на бойци на ИД, преоблечени като местни полицейски и военни части. 

Двама от обезвредените терористи носеха самоубийствени жилетки. 

В квартал Шифа, поне 9 бойци на ISF загинаха при удар на Коалиционните ВВС, зададен 

върху погрешна локация. Боевете в медицинската зона се водят в голяма близост, върху 

малка площ и това сериозно намалява възможността за адекватна ВВС подкрепа. 

 

Ден 257-260 (30/VI – 03/VII – 2017 г.) 

Иракските сили за сигурност продължиха операциите си срещу кварталите в Стария 

град и анклавът на ИД в Шифа. В крайна сметка цялата болнична зона беше прочистена 

окончателно на 2-ри юли, докато в стария град ISF завзеха кварталите Катуния, Туалиб 

и Баб ал Сарай, с което 1/2 от Стария Град вече е официално под контрола на иракските 
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сили за сигурност – Анти терористичното звено, Полицейските отряди и Дивизията за 

Бързо реагиране. 

Фронтовете в Мосул към 9:00 часа на 4-ти юли, 2017 г. 

Новините от Ярмук остават противоречиви и все още няма 100% потвърждение за 

ликвидирането на джихадистите, които поставиха част от Ярмук под свой контрол. 

 

Ден 261-263 (4 – 6 -VII – 2017 г.) 

През тези три дни, иракските сили за сигурност продължават кървавите боеве с 

джихадистите от Даеш в стария град на Мосул. Няма данни за някакъв значителен 

пробив, постигнат от ISF. Даеш използват огромен брой (според иракските власти – 

над 100  ) атентатори-самоубийци, които да атакуват предните позиции на 

иракчаните. Според различни данни, в Стария град са останали около 200-300 бойци 

на ИД, като не се знае какъв е броя на онези, измъкнали се заедно с бежанските 

вълни или останали прикрити в „подземни“ клетки, като онази, която все още действа 

в квартал Ярмук. 
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За ISF боевете са изключително тежки и скъпо струващи. Американски военни ги 

определят като най-интензивните градски боеве  в света за последните 72 години. 

Жертвите са значителни. Въпреки информационното затъмнение, наложено от 

иракското командване, става ясно, че поне по 30-40 души загиват всеки ден на 

предните линии, без да е ясен броя на ранените и починалите от раните си. Тепърва 

предстои да разберем точно колко кървава е била битката за Мосул. 

 

Ден 264-267 (7-10-VII-2017 г.) 

Иракските сили за сигурност успяха да сложат ръка върху Стария Град на Мосул, като в 

отделни зони остават гнезда на джихадистка съпротива. Победата бе обявена на 9-ти 

юли, лично от премиера Хайдар ал Абади. Въпреки това, операциите по прочистване на 

града от Даеш продължават. Победата в Мосул (която все още не е пълна) излезе 

твърде скъпо на ISF – около 40% от личния състав са загинали в битка – т.е. около 14,000 

души. Тази цифра е само за загубите, ранените са вероятно още толкова, което означава 

че ISF разполага с изключително ограничени сили, с които да омиротвори и контролира 

Мосул – около 7,000 войници. Същевременно над 900,000 души, разселени от Мосул 

тепърва ще трябва да се връщат в опустошения град. 

 

 
Ситуацията в Мосул, 10-07-2017г. 
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Извън Мосул, Даеш продължава да атакува непрекъснато позициите на иракската 

армия около ВВС база Каяра. След изтеглянето на американските войници от там в 

посока Анбар, базата Каяра с превърна в основна цел на джихадистите, идващи от 

района на Хауиджа. 

 

Ден 268-270 (10/13-07-2017 г.) 

Иракските сили за сигурност продължават да прочистват Старият град от гнезда на 

съпротива на ИД. Над 30 бойци на Даеш се предадоха в плен, а десетки други бяха убити 

при опит да избягат в Източен Мосул през река Тигър. единственото по-сериозно 

стълкновение стана на 10-ти срещу 11-ти юли, когато бойци на ИД се опитаха да 

завземат т.нар. 5-ти мост, но ситуацията бе бързо поставена под контрол от ISF. 

Продължават операциите по премахването на скрити взривни устройства и 

разчистването на улиците и унищожените сгради. По предварителни данни, само в 

Стария Град на Мосул има над 5500 пострадали или напълно разрушени сгради. 
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Ден 271-278 (14-21 – VII – 2017 г.) 

 

Дори след като премиерът ал Абади обяви край на битката за Мосул, джихадистите от 

ИД продължиха да оказват отчаяна съпротива в рамките на още седмица. По данни на 

САЩ, към 13ти юли, в града са останали към 200 бойци на ИД. Срещу техни около 30 

позиции бяха проведени въздушни атаки на Коалицията.  На 15-ти юли, генерал-

лейтенант Абдул Амир Яралла направи изказване, в което посочи официалните данни 

на иракската армия за жертвите на Даеш в битката за Мосул. Според Яралла, ИД са 

загубили 25,000 бойци, в това число 450 атентатори, 1,247 коли бомби, още 1,500 други 

превозни средства, заредени с експлозиви и 180 дрона, свалени от ISFи Коалицията. 

[25] Тези данни рязко се разминават с изчисленията на експертите за размера на 

джихадистките сили в началото и в хода на операцията и трябва да се използват 

внимателно. Последните улични боеве затихнаха на 21-ви юли, след като ISF 

неутрализираха и последните звена на организирана съпротива. 

 

*** 

 

Битката за Мосул се превърна в едно от най-сериозните изпитания за Ирак и неговите 

въоръжени сили, както и за техните партньори от международната Коалиция в 

общата им борба с Даеш. В хода на боевете, Ислямска държава демонстрира 

значителните си тактически и стратегически умения, своята способността да издържа 

и да се адаптира към воденето на бой в обкръжение и при непрекъснато свиващ се 

обем припаси и муниции. Джихадистите успешно използваха своите подземни 

комплекси и военни предприятия, пръснат из целия град, за да захранват до 

последно своите фронтови части с оръжие, немалка част от което бе произведено от 

тях самите. Употребата на самоубийствени атаки остана до края на битката енигма, 

която ISF не успя да разгадае и която донесе значителни жертви за правителствените 

сили. С над 9,000 убити и поне 13,000 ранени, битката за Мосул се нарежда сред най-

кървавите страници във военната история на Ирак. 
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