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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 118-124 (10-16 февруари) 

Поредната лишена от активни военни действия седмица, в която 

правителствените сили и съюзническата авиация се задоволиха да 

извършват поредица от бомбардировки върху контролираните от 

Ислямска държава части на град Мосул.  

След 12 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, ИД предприе локална 

контраофанзива в опит да пробие блокадата на пътя Тел Афар-

Синджар, за да могат джихадистите да изтеглят своите лидери от 



 

 4 

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 и 13 февруари отразиха няколко 

последователни щурма срещу своите позиции, придружени и с 

употреба на коли-бомби. 

В Багдад, ИД извършиха няколко самоубийствени атентата през 

последната седмица, използвайки най-вече коли -бомби. Загинали са 

над 70 души, а десетки други са ранени.  
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СИТУАЦИЯТА ПО 

ФРОНТОВЕТЕ В СИРИЯ 

Фронтът при Дараа 

 

13 февруари 

В началото на тази седмица, обединените сили на Хаят Тахрир ал-

Шам (обединение на ислямистки и крайни групировки като Джабхат 

Фатах ал-Шам, Ансар ал-Дин, Джайш ал-Сунна, Лиуа ал-Хак и Нур ал-

Дин ал-Зенки) стартираха масирана офанзива в района на южния 

сирийски град Дараа. В рамките на по-малко от 48 часа те завзеха 

почти цялата територия на квартал Ал Манишия, което реално 
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представлява и най-големият им успех срещу сирийската армия в 

тази зона от 2014 г. 

14 февруари 

В отговор на офанзивата на Тахрир ал Шам, правителствената армия 

през целия ден обсипа техните позиции с масиран артилерийски 

обстрел. В допълнение към това, сирийските ВВС нанесоха няколко 

десетки въздушни удара, включително и 34 варелни бомби.  В 

следствие на въздушна атака от руската авиация бе ударена и една 

болница, но от страна на територията, контролирана от 

правителството.  

В помощ на правителствената армия бе прехвърлен и значителен 

контингент от ирански части.  

16 февруари 

Постепенно фронтът при Дараа се успокои, а напредъкът на 

бунтовническите формации бе прекъснат от правителствените сили, 

както и ирански части и части на Хизбула. Все пак по места 

продължиха спорадични престрелки. Междувременно стана ясно, че 

в следствие на сблъсъците от предишните дни е загинал полковник 

Таир Рехана, офицер от специалните части на сирийската армия. 
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Фронтът при Ал Баб 

 

10 февруари 

Постепенно цялата отбрана на Ислямска държава в Ал Баб бе 

разрушена. За по-малко от 48 часа турската армия и подкрепените от 

нея части на ССА съумяха да постигнат напредък, който през 

последните почти два месеца изглеждаше невъзможен. След като 

бяха овладени хълмът Акил и болницата в западната част на града, 

настъплението продължи на изток към центъра с превземането на 

джамията “Фатима”, стадионът, както и зоната около укрепените 

силози. В края на деня бе завладяно и ключовото кръстовище, 

свързващо Ал Баб с Тадиф. По този начин около 20 % от територията 

на града мина под контрола на частите участващи в “Щитът на 

Ефрат”. 
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В източния сектор Кабасин и Базаа бяха обкръжени напълно.  

Междувременно правителствените сили напреднаха от юг с 

превземането на Абу Талтал, което ги постави в добра изходна 

позиция за щурм към Тадиф, само на 2 км. от Ал Баб. 

11 февруари 

Бойците от “Щита на Ефрат” успяха да изтласкат джихадистите от 

фермите Ал Шехаби в северната част на Ал Баб. По този начин бе 

установен пълен контрол върху всички входове на града по сверения 

фланг. 

 

12 февруари 

През този ден ССА опита две офанзиви с цел завладяване на 

обкръжените Кабасин и Базаа, но безуспешно. Бойците на Ислямска 
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държава дори съумяха да изтласкат напълно бунтовниците от 

източната част на  Базаа. 

13 февруари 

И през този ден продължиха тежките сблъсъци по целия периметър 

на Ал Баб, без обаче да бъде осъществен нов пробив някъде. 

14 февруари 

В североизточната част на града бяха заети няколко нови сгради, но 

като цяло денят остана тих.  

15 февруари 

По непотвърдени данни щабът на Ислямска държава се е преместил 

от Тадиф към центъра на Ал Баб. 

16 февруари 

Джихадистите се активизираха в северната и северозападната част 

на Ал Баб, където успяха да си върнат няколко сгради в квартал Ал 

Уилат. 
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Фронтът при Ар Ракка 

 

11 февруари 

През последните два дни, частите на Сирийските демократични сили 

(SDF) съумяха да освободят нови три села в околностите на Ракка и 

да заемат ключови позиции по единия от двата главни пътища 

водещи на север от града. 

12 февруари 

Според данни от командването на “Гневът на Ефрат”, за последните 

девет дни от началото на третата фаза от операцията, силите на SDF 

са освободили общо 94 села и махали, общо около 700 кв. км. 

13 февруари 

Ислямска държава стартира масирана офанзива в западния сектор 

на фронта при Ракка насочвайки силите си към важни позиции в 

района на Туркия по пътя водещ към бента на язовир “Асад”. 
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Фронтът при Палмира 

 

11 февруари 

Ислямска държава проведе успешна въздушна атака с дрон над 

авиобаза Тайфур (Т4), без обаче да бъдат нанесени сериозни щети. 

12 февруари 

Джихадистите взривиха част от газопровода в района на Хаян. 

13 февруари 

Ислямска държава продължи деструктивната си дейност по 

инфраструктурата на Хаян.  

14 февруари 

Правителствените сили напълно установиха контрол над Хаян. В 

същото време Пети корпус овладя местността Баярат Гарбия, само 

на 19 км. от Палмира. 

16 февруари 

Според непотвърдени данни, проправителствени сили са заели 

позиция само на 10 км. от Палмира по главния път, водещ към града. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

Ал Кайда на Арабския полуостров извърши атака срещу 

подкрепените от Обединените арабски емирства 

контратерористични сили в град Мукалла, провинция Хадрамаут.  

Три дни по-рано, на 14 февруари, бойци на групировката изстреляха 

ракети „Град“ към елитните части Хадрами, разположени в близост 

до президентския дворец в Мукалла. Също така, на 16 февруари Ал 

Кайда влязоха в сражения с местните племенни части, разположени 

срещу силите на бунтовниците хути и лоялистите на Салех.  

Двама офицери от ОАЕ загинаха по време на операция на водената 

от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.  

Племенните милиции, насочени срещу бунтовниците хути, 

извършиха редица атаки в Отма, провинция Дамар, Централен 

Йемен между 15 и 17 февруари. Силите на хутите и Салех 

обстреляха Отма след нападение на 15 февруари.  
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Племенните сили убиха командир от хутите по време на атака, а 

техните и муниции бяха иззети в Отма. Самолети на саудитската 

коалиция извършиха бомбардировки върху силите на хутите и Салех 

около Отма.  

 

Карта на зоните на влияние на отделните 

фракции, сражаващи се в Йемен 

 


