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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 

 

 

Изминалата седмица бе изпълнена с постоянни боеве улица за улица в Мосул и 

поредица от атаки на Ислямска държава из централен Ирак.  

Докато силите на иракските сили (ISF) продължиха своята бавна и кървава 

офанзива в Стария град, джихадистите отговориха с нова поредица атаки с коли-

бомби в града.  
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Извън Мосул, ИД нападаха няколко пъти позиции на Хашд ал Шааби в пустинята 

западно от военновъздушната база Каяра. От изток, ИД подеха няколко рейда 

срещу позиции на армията и милициите в района на Ширкат.  

Атаки имаше още в Дияла и срещу пешмергите в района на Туз Хормато и Киркук. 

Иракски бойни патрули бяха обстрелвани и около Тикрит. На 20 юни, ИД атакува 

конвой на иракската армия западно от Рутба, в района на иракската граница. 

Загинаха 17 войници, а голямо количества техника бе унищожено от 

джихадистите.  

 

В Мосул, иракската армия започна решително настъпление към центъра на 

Стария град и ключовата джамия ал Нури, в която Абу Бакр ал Багдади обяви 

халифата през 2014 г. На 21 юни, иракските спецчасти пробиха фронтовите 

линии на ИД и достигнаха на около 50 метра от джамията. ИД решиха да не я 

оставят в ръцете на ISF и взривиха осемвековната ислямска светиня - един от 

символите на Ирак и на исляма въобще. Варварският акт предизвика мощна 

вълна от негодувание и сериозно подрони авторитета на джихадистите. В опит 

да замажат положението, ИД обвиниха Коалицията, че е поразила сградата с 

ракети, но тази теория бързо бе развенчана от различни специалисти. 

С решителния пробив в Стария град, битката за Мосул навлиза в своя 

окончателен етап. 
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ФРОНТОВИТЕ ЛИНИИ В 

СИРИЯ 
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Дараа 
 

17 юни 

С оглед неуспешните настъпателни действия на сирийската армия срещу 

бунтовническите групировки в южната част на провинциалната столица, 

започнали на 7 юни, от командването обявиха 48-часово примирие. То трябва 

започне от 12:00 в събота и ще продължи до вторник. 

20 юни 

И двете страни използваха дните на примирието, за да прегрупират и 

реорганизират силите си. Сирийската армия получи нови подкрепления от север, 

докато бунтовниците доукрепиха защитните си линии на изток и запад от реката, 

пресичаща Дараа.  

С изтичането на примирието, правителствените сили подновиха засилените 

въздушни удари и артилерийски обстрел. В източната част на града сирийската 

армия концентрира усилията си в района на палестинския бежански лагер. 

Въпреки засиленият натиск обаче, частите на 46-та дивизия от Южния фронт 

(Свободна сирийска армия) отблъснаха настъплението. 

На запад от Дараа, в непосредствена близост до границата с Йордания, 

правителствените сили атакуваха бившата база за противовъздушна отбрана, 

успявайки да я овладеят. Само час по-късно обаче, те бяха изтласкани от там от 

решителна бунтовническа контраатака. 

21 юни 

Бунтовниците отблъснаха поредна атака срещу палестинския лагер. 

Правителствените сили загубиха един танк, като няма данни за други жертви. 
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Западна Ракка 

 

 

16 юни 

След като през предишната седмица проправителствените милиции успяха да 

прекъснат връзката по главния път между Табка и Хомс и също така да заемат 

намиращото се в близост петролно поле Таура, те продължиха настъплението 

си на юг и североизток от магистралата. Елитното подразделение познато като 

“Тигрите”, след кратка битка с части на ИД успя да завземе петролната станция 

Суфиян заедно с три малки села и достигнаха до петролното поле Ал Уахаб. 

17 юни 

Джихадистите от ИД се оттеглиха практически без бой от 12 села, намиращи се 

на югозапад от Ракка. Това позволи на проправителствените милиции да ги 

заемат и им даде възможност да се доближат на около 40 км. от провинциалната 

столица. По всяка вероятност тяхната следваща цел ще бъде  кръстопътя при 

градчето Ар Русафа, както и намиращото се в близост петролно поле. 

Междувременно, части на Сирийските демократични сили (SDF) напреднаха по 

път № 6, водещ към Русафа, завземайки две селища. Тяхната цел да бъде 

пресечено проправителственото настъпление в тази посока. 
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18 юни 

Проправителствени милиции и части на SDF се сблъскаха южно от Табка в 

района на Русафа 

Източници на терен дават данни за ожесточени престрелки. Верните на режима 

части, са се опитали да напреднат в територия, контролирана от SDF. Заедно 

със сваления по-рано от американската авиация сирийски изтребител, 

сраженията около Табка сериозно ще ескалират напрежението в сектора. Това 

изпълнява точно замисъла на Ислямска държава, които се изтеглят от там, 

оставяйки SDF и про-Асад милициите да си оспорват нефтените полета и 

ключовите селища около Ефрат. 

19 юни 

Верните на Асад милиции, начело с “Тигрите” превзеха ключовия пътен възел 

Русафа. ИД продължават да отстъпват без бой пред правителствените сили, 

вкарвайки ги все по-близо до SDF. 

Междувременно, на запад от там бе обявено началото на правителствена 

офанзива по оста Итрия - Русафа. Основната цел е свързване на отрядите в 

областта на Итрия с тези в района на Русафа, както и пълно обкръжение на 

всички джихадисти, намиращи се между магистралата Саламия - Табка на юг и 

езерото Джабул - на север. 

 

Ракка 
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17 юни 

С оглед проправителственото настъпление, заплашващо да достигне Ракка от 

югозапад, частите на SDF напреднаха по магистрала № 4, вървяща успоредно 

на р. Ефрат. По този начин те биха могли да заходят Ракка по южната дъга и 

напълно да изолират града от всички страни. 

18 юни 

Настъплението на SDF (Военен съвет на Манбидж) по южния бряг на Ефрат, 

срещна сериозен отпор в района на Касрат Джумаа в близост до ключовото 

кръстовище на магистрала №4, водеща към Дейр ез-Зор и магистрала №6, която 

върви на север към сърцето на Ракка. 

19 юни 

Във вътрешността на самия град, отрядите на SDF съумяха да изтласкат ИД от 

квартал Байтара и да продължат натиска в Хатин и Кадисия. Байтара е петият 

овладян квартал след като през изминалата седмица бе наложен контрол над Ал 

Мишлаб, Ал Сабахия, Ал Романия и Синаа. 

Според информация на кюрдското командване, има потвърждение за смъртта на 

312 джихадисти, убити до този момент от началото на битката за Ракка на 6 юни.  

20 юни 

В южната част на фронта, отрядите от Военния съвет на Манбидж в крайна 

сметка успяха да установят контрол над връзката между магистрала №6 и 

магистрала №4. В последствие, те успяха да развият пробива си, изтласквайки 

ИД от кварталите Касрат Фарадж и Шейх ал-Джумал. 

21 юни 

Поне 50 бойци на SDF загинаха в следствие на две атаки на SVBIED в района на 

квартал Синаа. Двете коли-бомби бяха последвани от решително настъпление 

концентрирано срещу факултета по земеделие. В крайна сметка прокюрдските 

части бяха принудени да отстъпят от сградата на факултета, както и част от 

самия квартал. 
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

Талибаните продължават своята офанзива в различни райони на Афганистан, 

както и с извършването на операции срещу военни и административни обекти. 

На 22 юни атентатор се взриви в банка в провинциалната столица на провинция 

Хелманд – Лашкар Гах – убивайки близо 30 души. Според талибаните цел са 

били войници, чакащи заплатите си пред банковия клон, като техните данни 

сочат 73 убити.  

На 21 юни талибаните успяха да завземат центъра на оспорвания град Дарзаб в 

провинция Джаузджан, Северозападен Афганистан. С този си ход, талибаните 

увеличават присъствието си в Северен Афганистан, където интерес има и 

Ислямска държава, заради близостта на района с границата с Туркменистан, 

откъдето пристигат често подкрепления и провизии.  

На 18 юни петима полицаи загинаха, а осем други бяха ранени след нападение 

на талибаните над поделение на специалните части в град Гардез. 3 

американски войници също бяха ранени при „вътрешна атака“ на 17 юни 
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СИТУАЦИЯТА В СОМАЛИЯ 

 

Ал Шабаб продължават своите операции за дестабилизация на правителството 

в Сомалия.  

На 22 юни над 20 души бяха ранени при избухване на кола-бомба пред 

полицейски участък край бул. „Мака ал Мукарама“ в квартал Уабери в столицата 

Могадишу. На 20 юни пък силен взрив разтърси квартал Уададжир. 

На 22 юни основателят на частната охранителна компания „Блекуотър“ подписа 

договор със Сомалия.  

http://uk.reuters.com/article/uk-somalia-frontier-service-idUKKBN19D1BC
http://uk.reuters.com/article/uk-somalia-frontier-service-idUKKBN19D1BC
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СИТУАЦИЯТА В МАРАВИ 

 

На 21 юни джихадисти от свързаната с Ислямска държава група Мауте, са 

атакували училище в град Пигкаваян в провинция Северно Котабато на о. 

Минданао. Няколко ученици са взети за заложници, но местните власти успяха 

да нормализират ситуацията.  

Припомняме, че по на север, в град Марави, провинция Ланао дел Сур, верни на 

ИД бойци продължават вече пета седмица да оказват съпротива на 

правителствените сили и да контролират няколко квартала в града. 

Бойците на Мауте извършват екзекуции на войници, а също и атакуват 

полицейски участъци и техниката, намираща се в тях. Вече няколко бронирани 

машини попаднаха в ръцете на джихадистите. В капана на боевете се намират 

не по-малко от 500 цивилни, за които не достига храната и организации 

призоваха за помощ, тъй като е възможно избухването на хуманитарна криза в 

Марави и околностите му, където са разположени набързо организирани 

бежански лагери.  

Междувременно, американски части пристигнаха в Марави в помощ на 

филипинската армия. Също така, Австралия разположи разузнавателни 

самолети около южните райони на Филипините.  


