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АВТОРИТЕ 

 

Руслан Трад 
 

Журналист на свободна практика с фокус върху Близък изток и Северна Африка. 

Създател на първия български блог за Близък изток, Intidar, както и на 

организацията Форум за арабска култура. Водил е лекции за политически 

движения и процеси в Близкия изток в аудитории на Софийски университет, Нов 

български университет, Червената къща и Дипломатически институт към МВнР. 

Пътува често в Близкия изток, като публикува репортажи от Ливан, Югоизточна 

Турция, Тунис, Ирак и Сирия, а през 2014 заснема филм в Иракски Кюрдистан на 

фронтовите линии с „Ислямска държава“. 

Александър Стоянов 
 

Историк и журналист, magister cum laude и настоящ докторант от Лайденския 

университет в Нидерландия. Отговорен редактор и създател на списание 

“Военна История” и съосновател на “Клуб Военна История”. Автор на множество 

публикации, посветени на различни проблеми от военната и политическата 

история на Европа и Близкия Изток. Автор на единствените подробни карти на 

български език, проследяващи конфликтите в Сирия, Ирак, Либия, Йемен, 

Нигерия, Афганистан и Сомалия. 

Венцислав Божев 
 

Политолог и експерт в областта на международните отношения с богат опит в 

анализа на европейските политически процеси, както и на динамиката на 

отношенията в Близкия изток и постсъветското пространство. Автор на 

множество материали и академични текстове по въпросната тематика. Участник 

в международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток. 
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БИТКАТА ЗА АЛЕПО 8-15 

ДЕКЕМВРИ 2016  

 

След като успяха да завземат Стария град на 7 декември, сирийските 

правителствени сили и милиции продължиха да затягат обръча около свиващия 

се бунтовнически анклав в Алепо. 

Между 8 и 12 декември, сирийската армия и съюзниците им продължиха 

непрекъснатите атаки в кварталите Салах ад Дин, Сукари и Забдиа. Въпреки 

сериозния натиск, бунтовниците удържаха своите позиции. 

На 12 декември започна следващият сериозен тласък на про-правителствените 

сили, свързан с офанзива в кварталите Салихийн и Каселия. Притиснати, 

бунтовническо-ислямистките сили се изтеглиха още на запад, като в 

отстъплението си изоставиха и кварталите Бустан ал Каср и Каласа. 
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Опозиционните сили се изтеглиха изцяло в кварталите западно от река Куейк. 

Атаките в района на Сукари и Салах ад Дин бяха отбити. 

 

 

На 13 декември, правителствените сили започнаха прочистване на 

новозавзетите квартали. По данни на ООН, над 80 цивилни бяха разстреляни 

при екзекуции на терен, без да бъдат спазени каквито и да е законови процедури. 

Около ¼ от убитите са жени и деца. 

В нощта на 13 срещу 14 декември беше постигнато споразумение с 

посредничеството на Русия за изтегляне на бунтовническо-ислямистките сили и 

част от местното население от Халаб (Алепо) към Идлиб. Беше планирано 

евакуацията да започне на 14 декември, в 5:00 ч. местно време. 
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Към уговорения час за евакуация, финансирани от Иран про-правителствени 

милиции, започнаха наново да обстрелват бунтовническите квартали в Източно 

Алепо. Евакуацията бе отменена, а в бомбардировките със самолети и 

артилерия, се включи и сирийската армия. Въпреки това, привечер, 

бунтовниците започнаха своя контраофанзива и завзеха моста Ал Хадж и 

кръговото движение след него, насочвайки атаката си в посока квартал Фирдус. 

В нощта на 14 срещу 15 декември бе постигнато ново споразумение между 

сирийските правителствени сили и опозицията, пак чрез руско посредничество. 

Условията повтаряха договорката от предишния ден. 

В утрото на 15 декември, първите конвои с евакуирани от Алепо опозиционни 

бойци и жители започнаха да напускат града през коридор, осигурен през 

квартал Рамуса. Въпреки уверенията на руското командване, тези конвои 

попаднаха под обстрела на иранските, про-правителствени милиции, 

разположени в Рамуса. 
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СРАЖЕНИЯТА КРАЙ АЛ 

БАБ 

През нощта на 11 срещу 12 декември турските военновъздушни сили унищожиха 

167 цели на Ислямска държава в Ал Баб и околностите, подготвяйки града за 

сухопътната офанзива. 

На сутринта на 12 декември части на Свободната сирийска армия, подкрепени 

по въздух от Турция, навлязоха за първи път в административната граница на 

Ал Баб, атакувайки околностите на града от север, североизток и запад. В 

същото време, в опит да забавят настъплението на бойците от Щитът на Ефрат, 

ислямисти използваха самоубийствени атаки с коли-бомби. 

С атаките на 13 декември турските ВВС са унищожили 185 цели на ИД в Ал Баб. 

Междувременно силите на Щитът на Ефрат се подготвят за финална офанзива 

към града. 

Към 14 декември сухопътната офанзива върви изключително бавно поради 

решителната съпротива на Ислямска държава в Ал Баб. Градът и околностите 

му са блокирани чрез мрежа от окопи и минирани зони.  

На 15 декември турските ВВС продължиха масираните бомбардировки на Ал Баб 

без да бъде осъществен пробив от сухопътните сили. 
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СРАЖЕНИЯТА ПРИ 

ПАЛМИРА 

 

На 12 декември силите на Ислямска държава продължиха своята офанзива в 

околностите на Палмира, щурмувайки военовъздушната база Т4 в Таяс. Завзет 

бе ПВО батальонът, разположен северно от селището. Основното направление 

на атаката е от изток, като същевременно с това, части на ИД захождат от север 

и юг, в опит да обкръжат напълно поделението. През нощта срещу 13 декември 

сирийските правителствени сили в база Т4 успяха да отблъснат мощна атака на 

ИД с помощта на пристигнали малко по-рано подкрепления. 

Южно от Таяс, джихадистите поставиха под реална заплаха от пълно 

обкръжение базата, заемайки контрол над стратегическия кръстопът свързващ 

пътищата между Каяс и държания от правителството град Карятаийн. 

Единствената връзка на Т4 и Таяс с останалия свят остава по въздух и чрез пътя 

Таяс - Хомс. 

Към 14 декември правителствените сили си възвърнаха контрола над ПВО 

батальона, разположен северно от Таяс. Междувременно ИД атакува с кола-

бомба чекпойнт в близост до Карятаийн. Няма данни за жертви. На 15 декември 

бойците на ИД по-рано са заели позиция по пътя Каяс - Хомс. Военната база и 

селището почти със сигурност са в състояние пълно обкръжение. 
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СРАЖЕНИЯТА ПРИ 

МОСУЛ 

 

Ден 55 (09 декември) 

Иракските спецчасти завзеха кварталите Ат Тамим и Ал Адил в Мосул. 

Ден 56-57 (10-11 декември) 

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

решителни сражения. 

Ден 58 (12 декември) 

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

Нур, ал Мурур, Кадисия и ал Елам. 
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Западно от Тал Афар, Хашд ал Шааби започнаха нова офанзива за разчистване 

позициите на Ислямска държава северно от Кайрауан. Към 15:30 българско 

време са завзети три селища - Ум аш Шабабит, Тал Аска и Абу Санам. 

Ден 59 (13 декември) 

Ден без сражения и атентати на територията на Ирак. Първо 

подобно затишие от началото на офанзивата срещу Мосул. 

Ден 60 (14 декември) 

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 Ислямска държава се сражаваха в 

квартал Тамим. 
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СИТУАЦИЯТА В 

АФГАНИСТАН 

 

В ново видео, озаглавено „Връзката на нацията с муджахедините“ талибаните 

отрекоха, че провеждат мирни преговори със Запада и отново показаха 

вярност към Ал Кайда. По-рано, афганистански медии разпространиха 

информацията, че талибаните провеждат преговори. 

В същото време, афганистанските сили арестуваха финансист на Ал Кайда в 

провинция Нангархар. Според достъпната информация, арестуваният е к 

пакистански произход. Мястото, където е хванат – Хогяни – е една от 14-те 

области в състава на провинцията, в които се знае, че има действащи 

терористични клетки. От 2007 насам САЩ редовно извършват удари в този район 

на Афганистан.  

През изминалата седмица дойдоха новини и за бившият „вътрешен министър“ 

на талибаните – мулла Абдул Разак Ахунд заедно с мулла Абдул Саттар Ахунд 
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– който отново се е врекъл във вярност на емира на талибаните, мулла 

Хаибатулла. Разак и Саттар обявиха своята декларация за лоялност в 

специално изявление, публикувано в сайта на талибаните „Гласът на джихада“.  

Разак е включен в списъка на ООН за санкционирани лица от режима на 

талибаните. На 25 януари 2001. По това време той служи като вътрешен 

министър и шеф на полицията в Кабул. Освен това, Разак е и член на Висшия 

съвет на талибаните, а също е и заподозрян в трафик на наркотици. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

Ал Кайда на Арабския полуостров заяви, че разширява контрола си над Хама 

ал Хасам в района Радаа, провинция ал Байда, след атака върху военен пост на 

15 декември, при който загинаха 3 души от бунтовническите сили на хутите. 

Стратегическите планински района бяха завзети от Ал Кайда на 12 декември. 

Ислямска държава и местният им клон Уилаят Байда заявиха, че засилват 

атаките по силите на хутите и лоялистите на бившия президент Али Абдула 

Салех в района на селището Кифа, западно от ал Байда.  

Хутите, от своя страна, продължават да създават трудности на силите на 

правителството в област Джауф, Северен Йемен. Хутите извършиха атака с 

балистична ракета Зилзал-3 към позиции на силите, верни на президента Абд 

Раббу Мансур Хади. В същото време, саудитските сили бомбардираха района ал 

Маслуб.  


