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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 ИРАК 

 

Ден 174-180 (7 – 13 април) 

Иракските сили за сигурност завзеха три малки квартала в Западен Мосул – 

Ярмук, Сакак и Ола с цената на сериозни жертви – по данни на местни лекари 

всеки ден загиват по 15-20 войници. 

Части на 9-та дивизия бяха прехвърлени в района на Бадуша да започнат 

офанзива срещу Ислямска държава от северозапад. Засега настъплението им 

среща упорита съпротива, а само за два дни ИД извърши 4 самоубийствени 

атаки срещу напредващите иракски сили. 

Южно от Мосул, в провинция Салахудин, иракските сили атакуваха местни 

позиции на ИД. Постигнатите успехи дойдоха на висока цена – над 200 убити и 

ранени иракски войници и голям брой унищожени или повредени машини. 

В провинция Дияла  ИД прати около 1000 бойци, които да поведат диверсионни 

атаки срещу иракските сили. Очакваме атаките да дойдат в района на Мукдадия, 

Самара и Бакуба. 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

Фронтът при Хама 
7 април 

Тежки сражения продължиха да се водят между бунтовническите сили и 

правителствената армия в района на Маардес, където части на Хаят Тахрир ал-

Шам заеха няколко ключови точки. 

8 април 

Бунтовническите части отразиха атака на проправителствените сили в района на 

Халфая, на няколко километра източно от Махарда. 
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10 април 

Сирийската армия успя да си възвърне контрола над Маардес. В същото време 

руските ВВС бомбардираха Ал Латамина, използвайки касетъчни снаряди. 

11 април 

Според информация на руското министерство на отбраната през последните 10 

дни, бунтовническо-ислямистките формации около Маардес са загубили над 200 

души по време на битките за града. В добавка към това са били унищожени и 

седем танка заедно с пет бронетранспортьора. Загубите за сирийските про-

правителствени сили са близо 700 убити по активистки и опозиционни данни, и 

40 унищожени танка. 

13 април 

Проправителствената милиция “Тигрите” успя да отблъсне контраатака в 

сектора на Маардес, нанасяйки сериозни поражения на частите от Хаят Тахрир 

ал-Шам. 

В източната част от фронта сирийската армия направи неуспешен опит за 

изненадваща нощна атака в района между Махарда и Брайдидж. 

Фронтът при Ракка 
7 април 

SDF завършиха обкръжаването на Табка. Операцията им отне над две седмици 

и коства живота на десетки (поне 40) бойци, броят на ранените остава 

неизвестен. 

9 април 

Обградените части на Ислямска държава опитаха да разкъсат обсадата чрез 

атака през Сафсиха, но опитът им остана безуспешен. 

В същото време частите на SDF завзеха селището Аббад на изток от там. 

10 април 

SDF стесниха обръча около Табка, заемайки село Айед Кабир, южно от града. 

12 април 

Официалната медия на Ислямска държава обяви, че в следствие на 

самоубийствена атака с кола-бомба, са загинали 20 американски и кюрдски 

войници в района на фермите Ал Кадисия, източно от Ракка. В същото време 
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боевете около обкръжения град Табка продължиха с пълна сила, без обаче да 

бъде осъществен някакъв прогрес. 

13 април 

Командването на коалиционните сили обяви, че на 11.04.2017 г. в следствие на 

грешка в комуникацията, съюзнически самолети са нанесли удар над преден 

пост на SDF в района на Табка. Като резултат от "приятелския огън" са загинали 

18 бойци. 

 

Фронтът при Дараа 
 

Бунтовнически части от Южния фронт (ССА) обявиха началото на нова военна 

офанзива в провинция Дараа срещу Джайш Халед бин Уалид - крилото на 

Ислямска държава в южна Сирия, което в началото на годината изненадващо 

изтласква бунтовниците от района на град Тасил.  

ССА ще се опита да се възползва от изтеглянето на част от ислямистите в посока 

Ракка и по всяка вероятност ще разчита на подкрепа от страна на йорданската 

армия. Йордания ще подкрепи по въздух частите на Южния фронт. 

 

Фронтът при Палмира 
 

Руското министерство на отбраната обяви, че сирийската армия е завзела около 

230 квадратни километра територия около Палмира за последните няколко 

седмици.  

Това се случи само няколко часа след като части от Пети корпус заеха позиции 

по хълмовете Ал Абтар, намиращи се южно от Палмира в посока Хунаифис и 

намиращата се в околността фосфатна мина. 
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СИТУАЦИЯТА В 
АФГАНИСТАН 

 

На 13 април американската армия съобщи, че е използвана тестовата бомба 

GBU-43/B - известна с неофициалното име MOAB (Mother of All Bombs) - в 

провинция Нангархар. Цел на атаката са били позиции на Ислямска държава и 

мрежа от тунели и пещери, които са използвани от ИД за движение през 

границата с Пакистан и към други провинции на Афганистан.  

Най-вероятно това е отговор на нападение на ИД срещу американски части. 

Афганистанските власти не са били уведомени предварително. 


