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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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СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ 

Ден 97-99 (20 и 22 януари) 

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

завземайки кварталите Малаийн 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. 

След като завзеха Тел Каиф на 19 януари, правителствените сили (основно 

танковата 9-та 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 Ислямска държава източно от р.Тигър. 

 

ИД отвърнаха на атаките със самоубийствени атаки, а техен рейд срещу 

електроцентрала западно от новоосвободения Тел Каиф, остави 80 селища без 

електричество. 
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Ден 100 (23 януари) 

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

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

 

 

 

Ден 101 (24 януари) 

Иракската армия официално постави под свой контрол кварталите Шурайхан, 

Шурайхан ал Суфла, ар Рашидия и Кайрят Бисан. 
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Ден 102-103 (25 и 26 януари) 

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

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

джихадистите предприеха широкомащабна контраофанзива в района на 

Рашидия и Шурайхан. 

Междувременно, ИД 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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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

Фронтът при Ар Ракка 

 

21 януари 

Силите на Сирийските демократични сили (SDF), подкрепени от американски 

специални части, завзеха окончателно Суайдия ал-Кабира, подсигурявайки по 

този начин целия периметър на север и североизток от бента на язовир Асад. 

24 януари 

Силите на SDF отбиха атака на Ислямска държава в района на селата Суайдия 

Сагира и Суайдия ал-Кабира. 
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25 януари 

Втори ден SDF с цената на множество жертви съумяха да отблъснат мощни 

атаки от Ислямска държава по целия фронт от Сууайдия ал-Кабира до Аюж на 

североизток. 

 

26 януари 

През този ден фронтът в района на язовир Асад остана относително спокоен без 

сериозни акции. 

Фронтът при Ал Баб 
20 януари 

След 25 дни и общо 9 неуспешни атаки, турската армия и Свободната сирийска 

армия (ССА) успяха да осъществят пробив в източния сектор на офанзивата и 

да установят контрол над Ал Сулфания с цената на поне петима загинали 

войници и два загубени танка. 

21 януари 

След пробива при Ал Сулфания през предишния ден турската армия продължи 

да стеснява обръча около Ал Баб, заемайки позиции в района между града и 

селището Кабасин. По този начин Кабасин реално бе поставен под заплаха от 

пълно обкръжение и прекъсване на връзката с Ал Баб и останалите райони под 

контрола на Ислямска държава. 

22 януари 

Турската армия завърши операцията по обкръжение на Кабасин. 

24 януари 

След като през предишния ден Ислямска държава успя за кратко отново да си 

възвърне контрола над Ал Сулфания, в крайна сметка турската армия и ССА 

окончателно прочистиха селището от присъствие на ИД.  

25 януари 

Мощна контраатака в няколко направления отново изтласка турската армия от 

Ал Сулфания и успя да пробие обсадата на Кабасин. Поне един танк и две 

бронирани коли бяха загубени през този ден. 
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В същото време правителствените сили продължиха своята офанзива по 

главния път между Ал Баб и Алепо, заемайки няколко села от Ислямска държава. 

26 януари 

Битката за Ал Сулфания продължи през целия ден без ясен победител. По това 

време ССА завладя Кабр ал-Мукри по пътя между Ал Баб и Манбидж. 

На югозапад Ислямска държава нанесе няколко атаки с коли-бомби срещу 

правителствената армия при Ал Мадиуна без да бъдат нанесени сериозни 

поражения. 

Фронтът при Палмира 

 

20 януари 

Сирийската армия (САА) си възвърна пълния контрол над пътя между Таяс и 

Карятаин. 

24 януари 

Бойците на Ислямска държава в района на Таяс получиха подкрепление от 300 

души. 

25 януари 

Правителствените сили продължиха своя напредък на изток, установявайки 

контрол над района на Мархитан по пътя между Таяс и Палмира. 
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26 януари 

САА овладя няколко стратегически възвишения северно от Таяс, част от 

планинската верига Джабал Таяс. На югоизток от там правителствените сили 

завладяха Бир ал-Фауара. Операциите по прочистване на целия район около 

Таяс и авиобазата Т4 са важни с оглед пълното подсигуряване на главния път 

между Хомс и Палмира, който се явява основната комуникационна артерия за 

сирийската армия и частите на Хизбулла. 

Целият напредък осъществен от САА и Хизбулла през последните две седмици 

се извършва под прикритието на тежък артилерийски бараж, включително и 

употребата на ракетни батареи. В добавка към това руските ВВС осигуряват 

непрекъсната въздушна поддръжка на наземните части. Фронтът при Палмира 

остава изключително активен, а концентрацията на тежко въоръжение в района 

означава, че овладяването на древния град продължава да бъде цел с висок 

приоритет. 

Дейр ез Зор 

 

 

 


