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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. 

 

 



 

 3 

СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ 

 

Ден 132-136 (24-28 февруари) 

След като приключиха първия от етапите на подновената офанзива срещу 

Мосул, иракските сили 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 иракската армия южно от Тел Кепе за пълното 

изолиране на града от позициите на Ислямска държава 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.  
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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. 

 

 

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 продължиха ожесточените боеве в ал 

Мамун, а иракските сили напреднаха срещу квартал Шахуда, както и към 

правителствените комплекси северно от ал Джаусак.  

В покрайнините на града, Хашд ал Шааби завзеха селището Дамирджи ал Курба, 

разположено непосредствено до влаковата линия, излизаща от Мосул в посока 

запад. 
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Ден 137 (01 март) 

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

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

района - пречиствателната станция Бадуш и затвора Бадуш.  

Към този момент иракските сили се намираха на подстъпите към самото селище 

Бадуш. Ако го превземеха, иракските сили биха могли да форсират Тигър при 

Шейх Мухамад и напълно да отрежат позициите на ИД в Мосул от техните зони 

на запад. 

В самия Мосул, продължиха 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 март) 

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 Тал Афар. 
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ФРОНТОВИТЕ ЛИНИИ В 

СИРИЯ 

Ал Баб и източните райони на провинция 

Алепо 

 

24 февруари 

Въпреки, че Ал Баб и прилежащите му градчета и предградия (без Тадиф) бяха 

напълно овладени през предишния ден от части на Свободната сирийска армия 

(ССА), подкрепени от турската армия, все пак разпръснати и изолирани части на 

Ислямска държава продължиха да оказват съпротива. Две самоубийствени 

атаки с коли-бомби отнеха живота на 60 души. 
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Междувременно информационната агенция на Ислямска държава обяви, че по 

време на 104-дневната битка за Ал Баб, турската армия и ССА са загубили 

повече от 400 войници, 30 танка и няколко десетки други машини. 

25 февруари 

Части на сирийската армия навлязоха в Тадиф и стартираха операция за 

прочистване на градчето от джихадисти. Заемането на Тадиф, както и на 

областта граничеща непосредствено с позициите на ССА и турците, е от важно 

стратегическо значение с оглед предотвратяване възможностите за операция 

“Щитът на Ефрат” да продължи настъплението си на юг.  

Междувременно правителствените сили, водени от елитните отряди на “Тигрите” 

продължиха своя напредък в източната част на провинция Алепо. За последната 

седмица от Ислямска държава бяха завзети  15 села разпростиращи се на 500 

кв. км. площ. Офанзивата има две основни цели: първата е да бъде завзета 

максимално много територия достигаща до позициите на Сирийските 

демократични сили (SDF) югозападно от Манбидж, чрез която да бъде блокиран 

пътят на турската армия в южна посока, докато втората е овладяване на тежко 

укрепеният град Деир Хафар, който се намира на главния път свързващ Алепо с 

Ракка. 

26 февруари 

Напрежението между правителствената армия и силите на “Щитът на Ефрат” 

прераснаха в открити сблъсъци в района на Тадиф. Според данни от турска 

страна са загинали 22 двама сирийски войници и офицери, включително и 

полковник Еяд Ганем. 

27 февруари 

Сирийската армия продължи своя напредък в посока изток-североизток, 

заемайки последните няколко селища на Ислямска държава преди линията на 

SDF при Биза. В това време частите от “Щитът на Ефрат” напреднаха в същата 

посока, достигайки до обща фронтова линия с SDF и правителствената армия. 

28 февруари 

Частите на “Тигрите” завзеха от Ислямска държава нови четири села в района 

на Източно Алепо - Таиха, Халисия, Амудия и Ум Маял. Няколко километра 

северно от там частите на ССА и турската армия също заеха няколко селища и 

влязоха в сблъсък с кюрдски войници при Абу Хаидж. 
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1 март 

Бойците от ССА, подкрепени от турската армия, стартираха офанзива в посока 

контролираният от SDF град Манбидж. Още в ранните часове на денят бяха 

заети селата Тал Турим и Кара, като следващата цел е важният град Ал Арима, 

намиращ се на главния път между Ал Баб и Манбидж. 

Междувременно силите на SDF получиха солидна материална подкрепа от 

американската армия във вид на бронирани машини Хъмви. Почти със сигурност 

на терен оперират и американски специални части. По всичко личи, че се 

очертава задочен проки сблъсък между САЩ и Турция. 

2 март 

Командването на SDF обяви чрез официално изявление, че предава на 

сирийската армия контрола върху цялата територия западно от Манбидж. Това 

се случи на фона на продължаващи сблъсъци край Ал Арима между предимно 

кюрдски части и протурски милиции. Към този ден все още не е ясно дали 

предаването ще се случи фактически.  

Ар Ракка 
25 февруари 

Частите на Сирийските демократични сили (SDF) завзеха няколко стратегически 

села в западната част на фронта, само на 50 км. от Дейр ез-Зор, по единия от 

двата главни пътя между него и Ракка. 

27 февруари 

Американски въздушни удари през последните няколко дни практически напълно 

унищожиха, контролираната от Ислямска държава авиобаза Ал Табка, в близост 

до язовир “Асад”. 

28 февруари 

Командването на Сирийските демократични сили обяви, че за последната 

седмица от джихадистко присъствие са били прочистени 60 села в района на 

провинция Ракка и Дейр ез-Зор. 

2 март 

През последната седмица фронтът при Ракка като цяло остана спокоен. По всяка 

вероятност забавянето на настъплението на SDF е свързано с турската 

офанзива срещу Манбидж и необходимостта от прехвърляне на подкрепления 

за защита на града. 
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Палмира 

 

ВАЖНО: Картата е от деня преди завземането на Тадмур от сирийските 

правителствени сили. 

26 февруари 

Правителствените сили успяха да заемат позиции по височините на планината 

Джабал Хаял югозападно от Палмира. По този начин бе установен ефективен 

огневи контрол над главния път свързващ Палмира с Дамаск. 

27 февруари 

Сирийската армия, подкрепена по въздух от руските ВВС окончателно подсигури 

стратегическото възвишение “Кота 900” в планината Джабал Хаял, което се 

намира само на 3 км. от Палмира. 

1 март 

След като прекараха предишния ден в подготовка, в ранните часове на сряда, 

правителствените сили стартираха своята финална офанзива към Палмира.  

Солидна въздушна подкрепа от руски самолети и хеликоптери, даде прикритие 

на сирийските наземни части, които насочиха своя основен удар към важния 

пътен възел в посока Дамаск, намиращ се в западната част на града. След 

двучасова битка, в крайна сметка джихадистите бяха изтласкани към 

вътрешността на Палмира. 
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По същото време, в северния сектор на фронта, правителствените части успяха 

да завладеят и селцето Амирия, с което бе наложен контрол и над 

стратегическото възвишение Джабал ал-Тар. 

Практически, до обяд сирийската армия осъществи решителен пробив в 

отбраната на Ислямска държава. Бързото заемане на ключови зони в северната 

и югозападната част на Палмира, предоставиха отлични изходни позиции за 

напредък към вътрешността на града и летището. 

2 март 

През целия ден сирийската армия води тежки сражения на територията на 

Палмира. Бойците на Ислямска държава оказаха организирана съпротива, 

използвайки предимно коли-бомби и снайперисти. Сериозен сблъсък имаше и в 

района на летището където бе оперативният щаб на Ислямска държава.  

В крайна сметка обаче, до края на деня правителствената армия, подкрепена от 

части на Хизбула и руските ВВС, съумя да овладее напълно Палмира заедно с 

прилежащата му територия. Все пак вероятността за контраатака от страна на 

джихадистите остава голяма. 
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Дараа 
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25 февруари 

Джихадистките бойци от Джайш Халид бин Уалид (на картата с лилаво), 

свързани с Ислямска държава, завзеха селищата Джалаян и Ал Ашари от 

сирийските бунтовници от Южния фронт на Свободната сирийска армия (в 

зелено). Междувременно в Дараа продължават спорадичните сблъсъците 

между бунтовници и правителствени сили (в червено). 

27 февруари 

Контраатака на частите от Южния фронт възвърна контрола върху Джалаян и Ал 

Ашари. 

28 февруари 

Бойците от ССА направиха опит да доразвият успеха си от предишния ден с 

атака срещу град Тасил. Те обаче се натъкнаха на добре укрепени позиции и 

бързо бяха отблъснати, оставяйки поне шест жертви.  

Сблъсъците между джихадистите и бунтовниците продължават. 
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СИТУАЦИЯТА В 

АФГАНИСТАН 

 

 

С оглед на това, че 33-ият български военен контингент замина на 

мисия на НАТО в Афганистан като част от международната мисия 

"Решителна подкрепа", трябва да подчертаем, че ситуацията в 

страната остава силно нестабилна. 

Афганистан, както алармираме редовно от няколко месеца в De Re 

Militari, се намира в много тежко положение. Можем да определим 

няколко точки: 
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- Талибаните завземат все повече територия в южните, централни и 

западни райони на Афганистан, като за последната седмица те 

отбелязват нов напредък в южните и централни райони; 

- извършват се редовни самоубийствени нападения; 

- приоритет на атаките са международните сили, подкрепящи 

афганистанската полиция, местни полицейски части и 

афганистанската национална армия; 

- Ислямска държава засилва присъствието си освен в провинция 

Нангархар, но и в нов сектор – неочаквано в северозападния ъгъл на 

Афганистан, провинция Джаузджан. През последните седмици 

джихадистите все повече стават видими, а през последната седмица 

извършиха и нападение срещу полицейски сили, при което загинаха 

9 души;  

- правителството не може да се справи с връщаните бежанци и те 

просто "потъват" - т.е. част от тях заминават за Сирия, други бедстват 

в Афганистан, а трети опитват да достигнат отново държавите, 

откъдето са връщани - Иран, Пакистан и страните от ЕС; 


