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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 146-152 (10-16 март) 

 

През изминалата седмица, иракските сили 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 март) и 

продължиха операцията по овладяване на ключовите позиции по поречието на 

р. Тигър. Към ранния следобед на 16 март, от прес службата на иракската армия 

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, Рахмания и Сабуния.  
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В самия Мосул, ожесточените боеве между иракските сили и бойците на ИД 

(които вече почти изцяло са чуждестранни джихадисти) продължават.  

ИД се сражава улица за улица и причинява значителни човешки загуби и 

материални щети на иракските сили, 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, 

иракските сили не са постигнали никакъв по-значителен напредък срещу 

позициите на ИД в града. За сметка на това, ИД организира по 2-4 

самоубийствени атаки на ден, които обикновено успяват да поразят 

правителствените позиции.  Иракските ВВС продължиха да нанасят удари по 

позиции на джихадистите, при което загинаха няколко високопоставени фигури 

на ИД. 

 

 

В рамките на следващата седмица можем да очакваме силите на Хашд Ал 

Шааби да продължат настъплението си в посока Ашик, следвайки двата 

радиални пътя към града. Междувременно, силите на 9-та  танкова дивизия също 

би следвало да се разгърнат в офанзива на запад (тъй като са моторизирани 
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части, пригодни за открита офанзива), докато частите на 16-та дивизия би 

следвало да покрият северния сектор от анклава на ИД в западен Мосул и да 

започнат затягане на обръча около последните позиции на ИД.  

Бойците от 16-та дивизия би следвало да са особено бдителни относно опити за 

пробиване на периметъра в района на Бадуш от страна на ИД. Податка в тази 

насока е самоубийствената атака, проведена на 16 март сутринта. Въпреки тези 

принципни стратегически насоки, е много вероятно иракското командване да 

даде почивка на своите части северозападно от Мосул и дните 17-19 март да 

бъдат използвани с цел прегрупиране на иракските сили и Хашд ал Шааби.  

Към подобно заключение ни насочва практиката, която показва, че след всяко 

по-широко настъпление, силите верни на Багдад използват по няколко дни, за да 

се прегрупират и да прочистят новозавзетите населени места от клетки на ИД 

(до колкото това е възможно). Самият факт, че прочистването на Бадуш 

продължи 4 дни подсказва, че всякакво по-нататъшно настъпление по Сирийския 

път ще трябва да се прави само след щателно разчистване на джихадистките 

звена в малките населени места от двете страни на влаковата линия и 

магистралата. 

В самия Мосул очакваният крах на ИД, за който проповядваха редица медии през 

изминалата седмица, отново няма да се случи.  

Джихадистите, предимно чуждестранни бойци, нямат друг изход освен да се бият 

до последно в търсене на вариант за пробив на блокадата или сражаване до 

последния човек. Ако продължат да се бият достатъчно дълго, съществува 

вариант за разтегляне на иракските позиции около Тал Руман, където се 

застъпват фронтовете на части от 9-та танкова дивизия и полицейските сили. 

Именно в едно такова „разтежение“, частите на ИД могат да търсят път за 

изтегляне от Мосул, след като са изтощили правителствените части.  

Друг алтернативен път за бягство би било трасето на жп линията, 

излизаща западно от Мосул, покрай планината Атшан и през 

големите пролуки между малките населени места, овладени 

от иракските сили през последните две седмици.  

В този смисъл е важно да се подсигурят всякакви възможни системи от тунели, 

разположени по протежение на планината Атшан между селата Дамарчи, Тала 

и Рамания. Другата подобна линия за изтегляне са селата Ибрахимия, Кайсум и 

Сахаджи, разположени западно от Тал Райан.  

За изтеглянето към тези изходни „канали“ несъмнено ще спомогне сложната 

система от подземни коридори и тунели, създадена от ИД в Мосул. Срутените от 
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бомбардировките сгради в града допълнително могат да  прикрият движението 

на джихадистите.  

Съществува и трети, алтернативен коридор, който обаче е 

свързан с по-сериозен риск за ИД и едва ли ще се използва.  

Той следва течението на р. Тигър и се възползва от факта, че реката фактически 

разделя фронта на иракската армия на две. Пътят минава през квартал Канса, 

след това селището Мушайрафа и накрая по малкия път между затвора Бадуш 

и водната станция в района на Дамарджи ал Шугра.  

Поставянето на стабилна застава в затвора Бадуш, подсилена с артилерия би 

дала на иракските сили пълен огневи контрол над този маршрут и би попречил 

на какъвто и да е опит за изтегляне на джихадистите. По подобен начин може да 

се подходи и с разполагане на силна огнева позиция в източната част на 

планината Атшан, в района на гипсовото находище. Използвайки височините, 

артилерията на иракските сили ще доминира и двата алтернативни пътя за 

изтегляне на джихадистите.  
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 
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Ал Баб и източните райони на провинция 

Алепо 
10 март 

Части на елитното подразделение, познато като “Тигрите”, направи неуспешен 

опит за овладяване на авиобаза Джира, южно от Ал Кафса. Явно подценявайки 

силата на бойците от Ислямска държава, проправителствената милиция бе 

отблъсната лесно.  

Нещо повече, разразилата се пясъчна буря в последствие предостави добра 

възможност за джихадистите да се възползват от лошите атмосферни условия и 

да организират успешна контраатака, заемайки някои позиции северно от базата. 

 

13 март 

Сирийската армия и “Тигрите” завзеха две села източно от укрепения град Дейр 

Хафар.  

 

15 март 

Правителствените сили продължиха настъплението си към Дейр Хафар, 

заемайки нови четири села в района между града и езерото Джабул на юг. 

 

16 март 

Още четири села в околностите на Дейр Хафар попаднаха под контрола на 

“Тигрите” и бойци от местното племе Ал Бакир. По този начин значително бе 

стеснен обръчът около стратегическия град, намиращ се на главния път между 

Алепо и Ар Ракка. 
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Ар Ракка 
10 март 

След като частите участващи в “Гнева на Ефрат” напълно подсигуриха Ал 

Джезра на северния бряг на р. Ефрат, те продължиха своето настъпление в 

посока запад към Ракка, заемайки последователно четири селища.  

Към този момент Сирийските демократични сили (SDF) реално контролира близо 

40 км. територия по северния бряг, включително и пътя свързващ Ракка с Дейр 

ез-Зор.  

Важна роля в напредъка на операцията има и участието на американските ВВС, 

които осигуряват солидна подкрепа по въздух. 

 

11 март 

Според информация на Сирийската обсерватория за човешки права, близо 300 

офицери от Ислямска държава заедно с техните семейства са се изтеглили от 

Ракка в посока Дейр ез-Зор и източната част на провинция Хама. 

 

14 март 

Бойците на SDF продължиха своето настъпление на изток заемайки селището 

Кас Хибал. 

 

16 март 

Подкрепени по въздух от американските ВВС, частите на SDF завзеха Хамад, 

заедно с прилежащите му зърнени силози, нанасяйки значителни загуби в жива 

сила на джихадистите от Ислямска държава. 
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Палмира 
10 март 

Силите на Ислямска държава бомбардираха летището на Палмира с 

далекобойни гаубици D - 30, разположени по хълмовете североизточно от града. 

Въпреки, че загубиха контрол над Палмира, джихадистите все пак запазват 

солидно присъствие в източните покрайнини. 

12 март 

Сирийската армия продължи своите операции срещу бойците на Ислямска 

държава. Този път усилията бяха насочени срещу укрепените позиции около 

пътя между Палмира и Ал Сукна. 

13 март 

С помощта на масирана поддръжка от страна на руските ВВС, правителствените 

сили осъществиха нова серия от пробиви срещу Ислямска държава в района на 

Палмира. Първо бе завзета електрическата станция южно от града, а малко по-

късно усилията се концентрираха и срещу укрепените зърнени силози в 

източната част на фронта. С овладяването на силозите, практически напълно бе 

подсигурен периметърът около летището на Палмира. 

14 март 

През последните 48 часа сирийската армия успя да завладее няколко нови 

ключови позиции на изток и североизток от Палмира. След ожесточени боеве бе 

наложен контрол над местността Уади ал-Ахмар, както и над хълмовете Ал 

Мустандир. 

15 март 

След като бе подсигурено газовото поле Мустандира, намиращо се в подножието 

на едноименния хълм, сирийската армия продължи настъплението си на изток, 

достигайки до кръстовището Ал Талила по пътя към Дейр ез-Зор. 

16 март 

Части от Пети корпус, подкрепени по въздух от руски хеликоптери успяха да 

подсигурят успешно северния фланг на фронтът при Палмира, заемайки 

газовото поле както и стратегическите възвишения Джабал Мазар. 

 

На изток от там обаче, правителствените сили нямаха подобен успех. Въпреки 

масираният натиск, бойците на Ислямска Държава успяха да отблъснат атаката 

срещу Ал Талила.  
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ 

 

В Източна Либия, силите на маршал Халифа Хафтар завзеха крайбрежните 

петролни градове Рас Лануф, Сидра и Бин Джауад, които бяха завзети по-рано 

този месец от местни милиции.  

В същото време, в Триполи избухнаха сблъсъци и напрежение между 

враждуващи милиции, които използваха танкове и артилерия помежду си. 

Ескалацията беляза дипломатическия спор дали Русия е разположила свои сили 

по границата между Египет и Либия.  
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СИТУАЦИЯТА В 

АФГАНИСТАН 

 

8 души, включително двама войници, загинаха при рейд по пакистански граничен 

пункт в племенната зона Хибер.  

Рейдът е извършен от афганистанска територия. Отговорност пое радикалната 

група Джамаат-ур-Ахрар, свързана с талибаните в Пакистан. Според 

съобщението на групата, нападение е било извършено върху три пункта, като 

един е бил завзет.  


