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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, доктор, а преди това и magister cum laude 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 

 

След като поставиха Кайрауан под свой контрол, Хашд ал Шааби разгърнаха 

офанзивата си в западна посока с цел да завземат максимално голяма част от 

провинция Синджар, както и да напреднат към следващото по-значително 

селище под контрола на ИД - Ал Бадж. В рамките на 24 часа, Хашд завзеха 

селищата Кауджу (Коджо), Арфи, Куба ал Уаби, Кахира, Тал Ум Амр, Хунайси и 

Тал Касаб. 
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В Мосул, правителствените сили продължават да консолидират позициите, 

завзети през последната седмица. Атаките в Стария град все така не успяват да 

пробият защитата на ИД. 

Ден 223-225 (26-28 май 2017 г.) 

Докато ситуацията в Западен Мосул остава относително непроменена, бойците 

на ИД продължават да отразяват всички опити на ISF да проникнат в Стария 

град, западно от Кайрауан,  а Хашд ал Шааби успяха да направят сериозен 

пробив през изминалите три дни. 

 

 

 

 

Фронтовите линии към 26 май: 
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Фронтовите линии към 27 май: 

 

Фронтовите линии към 28-29 май: 

 

 

Реалната причина за това настъпление се крие зад факта, че Ислямска държава 

изтегли напълно бойците си в сектора с нарочната цел да създаде зона на 

напрежение между пешмергите и Хашд ал Шааби, по същия начин, по който това 

бе сторено по отношение на Сирийската арабска армия и Свободната сирийска 

армия в Източен Каламун няколко дни по-рано. 

 

Междувременно, в провинция Дияла, ИД напомни за себе си с 

кървав атентат в Бакуба - 4 войници загинаха, а други 14 бяха 

ранени при атака срещу военен пост, извършена от атентатор-

самоубиец. 
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В самия Мосул, над 35 цивилни загинаха при удари на Коалицията върху 

кварталите, контролирани от ИД. Междувременно, поне 13 иракски войници 

загинаха при засада на джихадистки снайперисти в Стария град. Единственият 

по-значителен пробив на ISF стана в района на медицинския център в квартал 

Шафаа, който бе завзет на 28 май, заедно с хотел Интернационал. 

Според доклади на иракската армия, цитирани от кюрдски и иракски източници, 

в Стария град са се окопали между 500 и 1000 бойци на ИД (макар нашият екип 

да има подозрения, че това число е занижено), заедно с около 130 000 цивилни, 

които се намират заклещени в зоните на активни военни действия.  

Според доклади и изявления на дамите ИД, именно Старият град е сърцевината, 

около която джихадистите градят своята отбраната. Тесните улички и 

лабиринтите от сгради, с дълбоки, стабилни мазета са идеални убежища, в които 

ИД могат да разгърнат своята сложна и кървава отбранителна тактика. За 

съжаление, тепърва ще станем свидетели на значителни загуби в жива сила за 

ISF. 

Ден 226 (29 май 2017 г.) 

След като завършиха своя безпрепятствен марш до сирийската граница, силите 

на Хашд ал Шааби започнаха да се прегрупират за следващия етап от своята 

офанзива. Неговите цели са две :  

1) завземане на град Баадж, което ще прекъсне един от основните пътища, 

свързващи остатъците от владенията на ИД в северен Ирак с позициите им в 

Сирия;  

2) Настъпване по протежение на сирийската граница до достигане на град Ак 

Каим на р. Ефрат. По този начин, милициите се надяват да обкръжат ИД в 

пустинните зони югозападно от Мосул и чрез постепенно свиване на обръча и 

разнопосочни атаки да ликвидират формиралия се по този начин анклав. В тази 

им задача, Хашд вероятно ще си съдействат с иракските и племенните сили, 

опериращи в района на град Хадита. 
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В Мосул, силите на ISF продължават с опитите си да пробият периметъра на ИД 

в Стария град. Най-ожесточените боеве се водеха в квартал Шафаа, но 

иракските части не успяха да постигнат някакви значителни придобивки, 

съпоставими със завземането на болничния комплекс от предишните дни. 

Ден 227/229 (30-31 май – 1 юни 2017 г.) 

В изпълнение на своя план за отрязване на границата между Сирия и Ирак, Хашд 

ал Шааби започнаха офанзива по протежение на сирийската граница (както ви 

посочихме в картата по-горе).  

В рамките на тези два дни, иракските сили завзеха Тал Битха, Уади Сал и Ал 

Ани. Преди обяд на 1 юни, Хашд ал Шааби стартираха отново офанзивата си и 

завзеха Джаяр Галфас. 
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В Мосул, иракската армия напреднаха, макар и незначително, в кварталите ал 

Шафаа и ал Занджали. Пленения бяха няколко склада с оръжие на Даеш, голяма 

част от което произведено от самите джихадисти на територията на Мосул. 

Виж още: 

 След Каррада, могат да се очакват още терористични атаки на Ислямска 

държава в Ирак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://remilitari.wordpress.com/2017/05/31/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D0%B5/
https://remilitari.wordpress.com/2017/05/31/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D0%B5/
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 
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Фронта при Източен Каламун, пустинни 

зони 
26 май 

Свободната сирийска армия (ССА) стартира операция Буркан ал-Бадия 

(Пустинен вулкан) с цел възвръщане на загубените през изминалата седмица 

обширни територии в района около границата с Йордания в провинциите Риф 

Дамаск и Суейда. 

В същото време на север от там, след като бе напълно подсигурен главния път 

между Дамаск и Палмира, Сирийската арабска армия (САА) продължи своето 

настъпление в направление изток-югоизток. 

27 май 

САА продължи успешния си напредък на изток през провинция Риф Дамаск, 

завземайки Ал Алиния. 

30 май 

Бригадите Ахмад ал-Абдо и “Източните лъвове” от състава на Свободната 

сирийска армия атакува с ракети ГРАД позиции на ирански милиции в района на 

контролния пункт Заза по пътя водещ към Ал Танф. 

31 май 

Правителствената армия напредна срещу Ислямска държава на юг от Палмира 

в района на Бир ал-Абасия. По време на сраженията те загубиха една бронирана 

машина и един БТР. 
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Фронтът при източните райони на провинция 

Алепо 
 

26 май 

Проправителствените сили, начело с елитното подразделение на “Тигрите” 

завзеха от Ислямска държава 11 селища, с което поставиха под свой контрол 

цялата територия между Маскана и езерото Джабул. 

27 май 

Нови две села бяха завзети от Ислямска държава през този ден. Този път на 

югозапад от Маскана. Бе наложен контрол и над важната ж.п. гара в близост до 

града. 

30 май 

Според непотвърдена информация от местни източници, ръководните фактори 

на Ислямска държава в Маскана са обявили частично изтегляне от града и 

отстъпление към критичните зони около Ракка. 

31 май 

Макар и със значително ограничен състав, джихадистите от Ислямска държава 

продължиха да оказват решителна съпротива, унищожавайки няколко бронирани 

машини. Все пак, проправителствените части съумяха да овладеят Ал Фар, с 

което на практика почти напълно обградиха Маскана от север, изток и запад. Все 

още остава отворен южният заход към града, както и пътят, водещ към Ракка. 
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Фронтът при Ракка 

 

 

27 май 

Сирийските демократични сили (SDF) започнаха директната офанзива към град 

Ракка. За първи път те обстрелваха директно квартали на провинциалната 

столица, докато в същото време американски самолети нанасяха въздушни 

удари. 

29 май 

Подразделение на Свободната сирийска армия, действащо съвместно с SDF 

завзе село Ал Асадия намиращо се непосредствено до бившата база на 17-та 

дивизия северно от Ракка. Базата има стратегическо разположение и заема 

плътно пространството между двете основни пътни артерии, явяващи вход към 

Ракка. Ръководството на “Гневът на Ефрат” официално обяви, че ще включи 

частите на Джабхат Туар ал-Ракка (ССА) в офанзивата към провинциалната 

столица. 

В същото време, в района около Табка, SDF завзеха няколко селища и важни 

стратегически обекта на югоизток и югозапад от града. Това се случва в 

контекста на проправителствената офанзива в Източно Алепо, която се е 

насочила именно в тази посока. 

30 май 
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Прокюрдските милиции продължиха операциите си в района на Табка, като 

прехвърлиха силите си по-южния бряг на Ефрат, източно от града. Те завзеха 

няколко села по главния път водещ към Ракка и по всяка вероятност ще 

напреднат в западна посока в опит да обкръжат напълно провинциалната 

столица. 

В северната част на фронта, продължиха сраженията около базата на 17-та 

дивизия. Части от SDF и ССА заеха позиции в напоителната станция, намираща 

се по главния път между Ракка и Тал Абияд. 

31 май 

Кюрдските отряди от YPG продължиха настъплението си в западна посока по 

магистрала М4, заемайки три нови селища в сряда следобяд. Те също така 

успяха да прочистят напълно от джихадистко присъствие и позициите около 

язовир “Баас”. По този начин трите основни язовира на р. Ефрат попаднаха 

окончателно под прокюрдски контрол. 
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ИНФОГРАФИКА: 

АФГАНИСТАН 

 

През изминалата седмица столицата Кабул беше разтърсена от добре 

организирана терористична атака, причинила смъртта на над 120 души (над 400 

ранени).  

Основни заподозрени са бойци на мрежата Хакани, които имат близки 

отношения с талибаните и пакистанското разузнаване.  

Вижте още: 

 Талибаните продължават офанзивата си в Южен Афганистан 

 Атентатът в Кабул се усети далеч извън Афганистан 

 

 

https://remilitari.wordpress.com/2017/05/29/taliban-kandahar-may-2017/
https://www.vesti.bg/sviat/atentatyt-v-kabul-koj-ima-interes-6069848
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КАРТА: ЛИБИЯ 

 


