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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 И 

ИРАК 

 

През последните две седмици, иракските правителствени сили продължиха 

своята бавна и кървава офанзива в град Мосул, завземайки още няколко малки 

квартала, разположени южно от основната железопътна линия, свързваща 

Мосул със Сирия. Същевременно, 9-та дивизия напредна от северозапад и завзе 

всички земеделски райони западно от Мосул, затягайки плътно обръча срещу 

джихадистките позиции. 
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Победното настъпление излиза твърде скъпо на иракските сили. Според данни, 

потвърдени от Ал Джазира, над 8 000 иракски войници и бойци от Хашд ал Шааби 

са загинали, а други 13 000 са ранени  в хода на кампанията срещу Мосул и 

поддържащите операции по поречието на реките Тигър и Ефрат. Разбито по дни, 

това означава, че всеки ден средно по 105 души биват убити или ранени. Колкото 

и да е парадоксално, тези цифри малко се различават от пропагандната 

статистика, изнесена от ИД чрез агенцията Амак – 9 100 убити противникови 

бойци.  

Извън Мосул, Ислямска държава продължи със своите атаки в провинциите 

Салахадин и Анбар. При четири последователни атаки на ИД срещу застави на 

ISF, край Рутба бяха убити десетки иракски военнослужещи. Същевременно, 

Хашд ал Шааби и правителствените части се опитват да прочистят позициите на 

ИД южно от Хауиджа. 

Западно от ключовия път Тикрит - Мосул, Хашд ал Шааби предприеха две 

паралелни офанзиви в началото на май, насочени срещу селищата 

контролирани от ИД западно от Ал Тал и в района на ВВС базата Айн Аскик. След 

няколко последователни атаки, милициите успяха да завземат дузина населени 

места и базата Аскик, с което първият етап от новата им офанзива за 

прочистване на пустинните зони западно от р. Тигър, приключи. 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 
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Северна Сирия 
 

През първите дни на май месец, турската армия почти непрекъснато обстрелва 

с артилерия и танкове позиции на кюрдските милиции YPG, които са основна 

част от Сирийските демократични сили (SDF)  в района около Тал Абияд по 

северната сирийско-турска граница, както и на запад в района около град Африн 

(провинция Алепо). В същото време, сирийски бунтовнически милиции, 

подкрепяни от Турция, бяха изтеглени от град Джараблус и разположени на 

турска територия северно от Тал Абияд. 

В отговор на това, кюрдски милиции атакуваха 11 военни 

пункта през границата, унищожавайки пет танка. 

Очакванията са за скорошно стартиране на масирана 

турска сухопътна акция срещу Тал Абияд. 

С цел избягване допълнителна ескалация на конфронтацията, американската 

армия прехвърли бойни подразделения от Ирак към Северна Сирия и ги 

разположи в контролираната от кюрдите част на град Камишли по сирийско-

турската граница и в град Хасака.  По същата логика и руската армия разположи 

свои части в района на кантона Африн, стартирайки съвместни погранични 

патрули заедно с местните кюрдски милиции.  

 Кадри от разполагането на руски и американски части можете да видите 

на нашата Facebook страница. 

Ар Ракка 
20 април 

Частите на SDF продължиха своята офанзива северно от град Ракка, завземайки 

нови три селища от Ислямска държава. Текущата тактическа цел на това 

направление е затваряне в “чувал” на всички джихадистки отряди намиращи се 

северно от линията Ар Рухаят - Руаян. 

21 април 

Според непотвърдена информация от страна на официалната информационна 

агенция на Ислямска държава, през последния месец офанзивата към град 

Табка е коствала живота на 370 бойци от SDF. В добавка към това са били 

неутрализирани 26 превозни средства, а джихадистите са осъществили 10 

успешни самоубийствени атаки и 9 набега в тила на врага. 

 

https://www.facebook.com/deremilitari/
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Все пак, операцията по заемане на стратегическия град, намиращ се в 

непосредствена близост до бентът на едноименния язовир, върви успешно. До 

този момент, подкрепените от САЩ части на SDF, са овладели 20% от Табка, 

който остава обкръжен от всички страни и напълно изолиран. 

22 април 

Операция “Гневът на Ефрат” продължи уверено настъпателните действия 

северно от Ракка, завземайки градчето Ал Хазима, намиращо се по главния път 

между провинциалната столица и водещ към Тал Абияд на турско-сирийската 

граница. 

Според непотвърдена информация по време на битката са загинали 48 

джихадисти от Ислямска държава. По този начин SDF окончателно изолираха 13 

селища, държани под джихадистки контрол. 

24 април 

След продължили два дни тежки боеве, частите от частите от „Гневът на Ефрат“ 

успяха да установят контрол над квартал Уахаб в южната част на Табка. По този 

начин близо 40% от града попаднаха във владение на SDF. 

В северния сектор също бе постигнат успех чрез ликвидирането чрез 

завземането на тринадесетте обградени села. Тяхното овладяване се оказа 

лесна задача, тъй като отбраната им до голяма степен е била изоставена още 

през предишната седмица, когато бойците на Ислямска държава са били 

изтеглени. 

27 април 

Командването на операция "Гневът на Ефрат" обяви временно спиране на 

офанзивата в провинция Ракка. Това по всяка вероятност се случва с оглед 

очакванията за масирана турска атака срещу контролираната от кюрдите 

територия в района на Тал Абияд. 

29 април 

SDF подновиха натиска си в Табка, завземайки шест квартала в южната и 

централната част на града - Ал Махаджа, Ал Бусараба, Абу Аиш, Ал Касра, Ал 

Машар, както и района около асирийската църква. 

30 април 

Тежките сблъсъци продължиха и през този ден, като практически защитната 

линия на джихадистите от Ислямска държава колабира. Те бяха напълно 

изтласкани от Стария град, както и от централната част на Табка. Под техен 
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контрол останаха единствено два квартала в индустриалната северна зона в 

непосредствена близост от бента на язовир “Асад”. 

1 май 

След ожесточени сражения, продължили до раните часове на следващия ден, в 

крайна сметка частите на SDF успяха да сломят и последната джихадистка 

съпротива и да установят ефективен контрол над цялата територия на град 

Табка с изключение на деликатната област около язовирната стена, както и 

самата стена. 

4 май 

След като през предишния ден бяха разчистени и последните останали 

снайперистки гнезда в Табка и бе отблъснат последен отчаян опит за разкъсване 

на блокадата около бентът, частите от SDF установиха окончателен контрол 

върху цялата територия на града, разполагайки пропусквателни пунктове, както 

и сапьори, които трябва да започнат операция за разчистване на заложени мини. 

 Следете офанзивата към Ракка и сраженията в Табка на нашата 

Facebook страница. 

 

Хама 
20 април 

И през този ден продължиха тежките сражения в района на Тайбат ал-Имам. 

След няколко неуспешни опита през предишните няколко дни, този път 

масираната офанзива на елитното подразделение на “Тигрите”, подкрепено от 

две бригади от правителствената 4-та дивизия, успяха да изтласкат 

бунтовниците от града. По този начин Тайбат ал-Имам попадна отново под 

проправителствен контрол за първи път от една година. 

Късно вечерта обединените сили на Хаят Тахрир ал-Шам и Ахрар ал-Шам 

опитаха контратака, но бяха отблъснати. Все пак в хода на битката, успяха да 

унищожат един танк и да пленят още два. 

В отделно развитие на събитията, в района на Халфая, частите на Джайш ал-

Изза (ССА) съумяха да отблъснат опит на правителствените сили да напреднат 

северно от Махарда. 

 

 

https://www.facebook.com/deremilitari/
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21 април 

Бунтовниците успешно отблъснаха поредна атака срещу Халфая. 

22 април 

След като  преди два дни бяха изтласкани от стратегически разположеният град 

Тайбат ал-Имам, части от Свободната сирийска армия стартираха мащабна 

офанзива с цел възвръщане на загубените позиции. Въпреки първоначалния 

успех, атаката бе отблъсната и в последствие бе последвана от решително 

настъпление на проправителствните сили северно и югоизточно от града.  

“Тигрите” успяха да заемат няколко важни контролни пункта около магистралата, 

свързваща Хама и Хомс, както и две села по брега на р. Оронт. 

В източния сектор също бе засилен натиска, което доведе до изтласкване на 

бунтовниците от Халфая. 

23 април 

Проправителствените сили продължиха настъплението си на север по 

магистрала М5, достигайки на няколко километра от град Мурак. 

24 април 

Елитното подразделение на “Тигрите” завзе три села по пътя към Ал Латамина, 

а именно Масаснах, Зур ал-Махрука и Зур ал-Тайба. Офанзивата постихна успех 

не и без помощта на руската авиация, която извършва непрекъснати 

бомбардировки над територията, контролирана от бунтовниците. По всяка 

вероятност при една от въздушните атаки е загинал и един от командирите на 

Ажнад ал-Шам - Али Абуд. 

25 април 

Проправителствените сили отблъснаха бунтовническа контраатака срещу 

Масаснах. 

26 април 

И през този ден продължиха ожесточените боеве в района северно от град Хама, 

без обаче да бъде изместен фронтът. Бунтовническите сили извършиха масиран 

обстрел на Халфая с ракети “Град”, докато в същото време направиха и нов опит 

да си възвърнат контрола над Масаснах. 

Проправителствените сили отговориха на това с въздушни бомбардировки, в 

следствие на които загинаха двама командири от Свободната сирийска армия - 

Джумаа ал-Халид от Джайш ал-Изза и Ахмад абу Ибрахим от Централната 

дивизия. 
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27 април 

Проправителствените сили отблъснаха нова атака срещу Масаснех, северно от 

Тайбат ал-Имам. Мощното нападение на Хаят Тахрир ал-Шам и Джаиш ал-Изза 

бе предходено от подготвителна бомбардировка и употребата на няколко коли-

бомби. Въпреки загубата на един танк и един БТР, бойците от елитното 

подразделение на “Тигрите” съумяха да удържат натиска и да изтласкат 

ислямистите към изходни позиции. 

29 април 

Руските и сирийските ВВС извършиха нова поредица от масирани 

бомбардировки над Латамина, Кафр Зита и Мурак. Една от целите бе и локален 

център на Сирийската гражданска отбрана (Белите каски). В следствие на 

атаката са загинали поне седем членове на организацията. 

1 май 

Бойци от Централната дивизия, част от Свободната сирийска армия, извършиха 

успешен набег в тила на проправителствените сили, разположени в района южно 

от Латамина. При атаката са загинали седем войници. 

4 май 

През последните няколко дни фронтът в Северна Хама като цяло поутихна. 

Проправителствените сили забавиха своето контранастъпление, като към 

момента се случват единствено дребни и статични сблъсъци и престрелки. 

Единствено бойната авиация на Русия и Сирия продължава своята активна и 

непрекъсната дейност, бомбардирайки бунтовническите позиции в Кафр Зита, 

Латамина и Мурак. Това практически са и трите последни значими населени 

места и укрепени пункта в Северна Хама, които все още са под бунтовнически 

контрол. 
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Палмира 
 

След относително затишие през последните седмици в района на източен Хомс 

и около Палмира, проправителствените сили подновиха своите настъпателни 

действия. Основните цели преди всичко са свързани с възвръщане на контрола 

над стратегически важните газови и петролни находища северно от Палмира, 

както разбира се и пробиване на защитните линии на Ислямска държава в посока 

изток към обсадения Дейр ез-Зор. 

Части от Пети корпус, подкрепени от 18-та танкова дивизия и Хизбула 

осъществиха изненадваща атака през минирана зона и в крайна сметка успяха 

да завземат рафинерията Ал Шаер, както и близо 80% от планинската верига 

Джабал Ал Шаер северно от Палмира. При отстъплението си джихадистите от 

Ислямска държава запалиха пет петролни кладенеца от комплекса Ал Шаер. 

В последствие, усилията се насочиха към ключовия кръстопът Талила, намиращ 

се на магистрала М20, източно от Палмира.  

Това е важна укрепена точка по главния път между Палмира и Дейр ез-Зор, която 

все още е под контрола на Ислямска държава. Въпреки ожесточената атака, все 

пак проправителствените сили бяха отблъснати на цената на 11 убити и един 

загубен танк.  

Не само това. Джихадистите бързо прегрупираха силите си в контраатака, 

съумявайки да установят контрол над няколко пункта в района на зърнените 

силози. 
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

В края на април и началото на май месец, Ислямска държава и талибаните 

отбелязаха нов пик на активност. Най-важното събитие е обявяването на новата 

военна кампания на талибаните, наречена „Операция Мансури“ и тя ще обхваща 

цялата територия на Афганистан. 

 Ислямска държава атакува конвой на НАТО в Кабул, засилва активността 

си в Афганистан 

 Талибаните атакуваха база в Източен Афганистан, използвана от ЦРУ 

 Десетки загинаха при атака на талибаните върху военна база в Северен 

Афганистан 

https://remilitari.wordpress.com/2017/05/04/id-konvoi-nato-kabul-april/
https://remilitari.wordpress.com/2017/05/04/id-konvoi-nato-kabul-april/
https://remilitari.wordpress.com/2017/04/25/taliban-khost-cia-april-2017/
https://remilitari.wordpress.com/2017/04/22/taliban-209-corpus-mazar-sharif/
https://remilitari.wordpress.com/2017/04/22/taliban-209-corpus-mazar-sharif/

