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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 постигнаха овладяване на Ал Баадж и пограничната зона, силите на 

Хашд ал Шааби отложиха офанзивата по протежение на сирийската граница и 

пренасочиха силите си към Тел Афар, чието завземане бе обявено като 

следваща стъпка в плана на иракското командване.  

За завземането на последния бастион на Ислямска държава в Северен Ирак, 

армията пренасочи 71-ва,72-ра и 75-та бригади в състава на 15-та дивизия и 73-

та бригада в състава на 16-та дивизия, които започнаха настъпление по 

протежение на т.нар. „Сирийски път“ от Мосул към Тел Афар. В рамките на 

четирите дни бяха завзети Багла, Тал Хаймата, Динджар, Зарнук, Шакайла и ас 

Сулфа (на 10 юни) Шухада, Азизия и Шейх Суфли (на 11 юни) и Мауали (на 12 

юни). 
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В самия Мосул, иракските сили (ISF) продължиха да щурмуват позициите на ИД. 

Между 10 и 13 юни, иракските части пробиха отбраната на ИД в квартал 

Занджили и поетапно го завзеха. Боевете са изключително тежки, с постоянни 

джихадистки засади, снайперисти и самоделни взривове.  

 

 

Ден 241 (14 юни 2017 г.) 

Този ден е белязан от неочакван обрат в Мосул - бойците на Ислямска държава 

започнаха масирана контраофанзива в южния сектор на Стария град. Атаката 

започна с 9 коли-бомби, които поразиха позициите на иракските сили за 

сигурност, след което джихадистите преминаха в настъпление.  

 

 

 

 

 



 

 5 

За да се прикрият от атаки по въздух, ИД запалиха множество къщи в Стария 

град, което образува плътна димна пелена, скриваща сектора.  

Това даде възможност на бойците на ИД да завземат части от кварталите Наби 

Чит и Дандан. По непотвърдени данни, най-малко 70 войници и бойци от спец 

частите са загинали при атаките. 

 

 

 

Важно: Цялата информация е до 15 юни следобед. Следващите събития 

ще бъдат включени в брой 56 на журнала. Следете час по час новините за 

офанзивата и ситуацията около Мосул на нашата Facebook страница.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/deremilitari/
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ФРОНТОВЕТЕ В СИРИЯ 
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Западна Ракка 
11 юни 

Ислямска държава изненадващо атакуваха позиции на про-правителствените 

милиции в провинция Алепо, разположени в района на градчето Мухамад Дийб. 

Атаката идва след като през миналата седмица ИД изтеглиха силите си от 

Маскана и оставиха милициите да напреднат безпрепятствено до териториите, 

контролирани от кюрдските сили западно от Табка. ИД за пореден път използват 

тактиката на изтегляне с цел сблъсък между своите опоненти. 

13 юни 

След като през предишните два дни, проправителствените милиции начело с 

елитното подразделение на “Тигрите, подсигуриха своите позиции в западната 

част на провинция Ракка, те продължиха своята офанзива срещу Ислямска 

държава. Без да срещат сериозна съпротива, проправителствените сили 

напреднаха на юг, заемайки позиции по главния път между Табка и Хомс в 

района на петролното поле Русафа. 

14 юни 

Проправителствените сили продължиха офанзивата  си в посока североизток, 

овладявайки петролното поле Таура. Защитаващите части на ИД не оказаха 

съпротива и се изтеглиха, след като бяха притиснати и от настъпващи 

подразделения на Сирийските демократични сили (SDF), които заеха позиции в 

местността Хаура Джраят. 
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Ар Ракка 
10 юни 

След като през предишния ден частите на SDF успяха да изтласкат 

джихадистите от Ислямска държава от квартал Сабахия в западната част на 

града, същите съумяха да установят контрол и над помпената станция при село 

Ал Джазра. 

По-късно през деня бе осъществен пробив и в североизточната част на града, 

където бойци на YPG заеха гробищния парк в близост до квартал Синаа. 

11 юни 

След близо 20-часова тежка битка, започнала през предишния ден, 

джихадистите бяха напълно изтласкани от предградието Романия в 

северозападната част на Ракка. 

Почти по същото време обаче, те осъществиха успешна контраатака срещу 

базата на 17-та дивизия. Изненадващото нападение започна с поне един удар с 

кола-бомба, последван от мощна джихадистка атака, която свари напълно 

неподготвена отбраната на SDF. В следствие на това, част от поделението 

остана под контрола на ИД, а поне 23 души от SDF загубиха живота си. 

12 юни 

Сирийските демократични сили си възвърнаха контрола над захарната фабрика, 

която бе загубена през предишния ден, но не успяха да изтласкат ИД от военното 

поделение. 
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Междувременно части от Военния съвет на Манбидж (SDF) започнаха 

настъпление по южния бряг на Ефрат с цел обхождане на Ракка и евентуално 

пълно обграждане на града. 

13 юни 

В северната част на Ракка продължиха сраженията за контрол над базата на 17-

та дивизия, както и над военните общежития в непосредствена близост.  

В района на източните квартали Ал Синаа и Тишрин, прокюрдските сили 

разкриха работилница за преработване на автомобили в коли-бомби. 

В западния сектор на фронта успяха напълно да изтласкат ИД от индустриалната 

зона Хатин след близо двудневни сражения. 

14 юни 

SDF навлязоха в западния квартал Ал Берид и завзеха училище Ал Рази. 

 

15 юни 

След като получиха свежи подкрепления от YPG, частите на SDF се 

прегрупираха и подновиха настъплението си в източната част на града. Те 

навлязоха в квартал Батани, където срещнаха ожесточена съпротива. В хода на 

сраженията, двама американски войници бяха ранени в следствие на атака с 

кола - бомба. 

Междувременно джихадистката информационна агенция Амак публикува 

информация, според която 23 бойци на YPG са загинали в следствие на 

изненадваща атака срещу техни позиции в района на квартал Ал Джазра. 
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Палмира 
11 юни 

Сирийската арабска армия (САА), подкрепена от Хизбула, афганистански, 

палестински милиции и руски специални части стартираха операция за 

изтласкване на Ислямска държава от обширното газово поле край Арак. 

13 юни 

Части от правителствения Пети корпус и 11-та танкова дивизия успяха да 

установят  пълен контрол над градчето Арак. След като през целия предишен 

ден се водиха тежки сражения срещу последните позиции на ИД в района на 

планината Мустадира, джихадистите в крайна сметка бяха принудени да 

отстъпят. До ранния следобед във вторник, САА успя да навлезе в Арак и да 

прочисти напълно града. 

14 юни 

Сирийската арабска армия, подкрепена от Хизбула и руските ВВС, осъществи 

значителен прогрес в района на Източен Хомс. След като през миналия ден бе 

завзето градчето Арак, намиращо се по главния път между Палмира и Дейр ез-

Зор, през този ден правителствените сили атакуваха газовото находище, 

намиращо се в непосредствена близост и успяха да подсигурят по-голямата част 

от кладенците. 

По същото време, на около 20 км. южно от там, бе наложен контрол и над 

помпената станция (Т-3) и военното летище, заемащи стратегически позиции на 

кръстопът, свързващ няколко основни пътя в пустинната област. 

15 юни 

Частите на Пети корпус окончателно изтласкаха ИД от газовото поле Арак. По 

този начин реално се отвори път за офанзива към град Ал Сухна, който се явява 

последният сериозно укрепен пункт на ИД преди Дейр ез-Зор. 

 

Вижте също: 

Снимки, публикувани от местни новинарски сайтове, свързани с части на 

Свободната сирийска армия, показаха американски специални части, които 

патрулират заедно с бунтовници в южната част на Сирия в близост до 

граничния пункт Ат Танф – повече.  

 

 

https://remilitari.wordpress.com/2017/06/16/us-soldiers-rebels-south-syria/
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ 

 

Една от най-важните новини, идващи от Либия, е за освобождаването на един от 

синовете на Муамар Кадафи – Сайф ал Ислям Кадафи.  

Разпуснатата в момента бригада Абу Бакр ал Сидик, която държеше Сайф ал 

Ислям в затвор в западния либийски град Зинтан за няколко години, заяви в 

изявление на 10 юни, че той е освободен на 9 юни, цитирайки амнистия от 

правителството в Либия (кое от трите не става ясно). Бригадата беше лоялна на 

източното правителство в Тобрук. Кадафи е обект на преследване от 

Международния наказателен съд за извършени от него престъпления. 

Местоположението на Сайф ал Ислям е неизвестно към момента. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

От De Re Militari проследяваме ситуацията в Йемен от първите дни на сегашния 

военен конфликт и съобщаваме отново за все по-засилващата се епидемия от 

холера, предизвикана от военните действия.  

Към момента близо 1000 души са починали от болестта, която се появи през 

април. Половината от тях са жени и деца. Общият брой заразени към началото 

на юни е 130 000 души, като се очаква през следващите седмици този брой да 

достигне до 300 000.  

По принцип холерата се лекува лесно в днешно време, стига да има действаща 

медицинска инфраструктура. Заради войната, обаче, повече от половината 

клиники и болници са поразени или напълно унищожени, а разселените са 

милиони. Убитите досега цивилни са над 10 000.  

 


