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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. 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ 
 

Иракските сили (ISF) за сигурност успяха да сложат ръка върху Стария град на 

Мосул, като в отделни зони остават гнезда на джихадистка съпротива.  

Победата бе обявена на 9 юли, лично от премиера Хайдар ал Абади. Въпреки 

това, операциите по прочистване на града от Ислямска държава продължават. 

Победата в Мосул - която все още не е пълна - излезе твърде скъпо на ISF - 

около 40% от личния състав са загинали в битка - т.е. около 14 000 души.  

Тази цифра е само за загубите, ранените са вероятно още толкова, което 

означава, че ISF разполага с изключително ограничени сили, с които да 

омиротвори и контролира Мосул - около 7000 войници. Същевременно над 900 

000 души, разселени от Мосул, тепърва ще трябва да се връщат в опустошения 

град. 

 

Извън Мосул, ИД продължава да атакува непрекъснато позициите на иракската 

армия около военновъздушната база Каяра. След изтеглянето на американските 

войници от там в посока Анбар, базата Каяра се превърна в основна цел на 

джихадистите, идващи от района на Хауиджа. 



 

Ден 268-270 (10-13 юли 2017 г.) 

Иракските сили за сигурност продължават да прочистват Старият град от гнезда 

на съпротива на ИД. Над 30 бойци се предадоха в плен, а десетки други бяха 

убити при опит да избягат в Източен Мосул през река Тигър. Единственото по-

сериозно стълкновение стана на 10-ти срещу 11-ти юли, когато бойци на ИД се 

опитаха да завземат т.нар. 5-ти мост, но ситуацията бе бързо поставена под 

контрол от ISF. 

 

Продължават операциите по премахването на скрити взривни устройства и 

разчистването на улиците и унищожените сгради.  

По предварителни данни, само в Стария град на Мосул има над 5500 пострадали 

или напълно разрушени сгради.  

 

 

 

 

 



ИНФОГРАФИКА: СИРИЯ И ИРАК (13 ЮЛИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФРОНТЪТ ПРИ РАККА 

 

9 юли 

През последните 48 часа, бойците на SDF продължиха своето настъпление през 

Стария град на Ракка. След като пробиха стените обграждащи го, те съумяха да 

наложат контрол над средновековния замък, построен от халиф Харун ал-

Рашид, както и кръстовището Ал Мазара. По този начин, SDF почти напълно 

изтласкаха ИД от кварталите Ал Махди и Ал Рафика. 

10 юли 

Успоредно с офанзивата във вътрешността на провинциалната столица, върви 

и напредъкът по протежение на магистрала М4, свързваща Ракка с Дейр ез-Зор. 

След близо двудневни изключително тежки сблъсъци, отряди на Военният съвет 

на Манбидж напълно изтласкаха бойците на ИД от Укайриша, на 15 км. 

югоизточно от Ракка. 

Междувременно частите на SDF съумяха да ликвидират 27 джихадисти в квартал 

Рауда. 

12 юли 

Американската армия разположи неизвестен брой свои военнослужещи на терен 

в Ракка. Точната бройка не е ясна, но вероятно става въпрос за минимум няколко 

десетки войници от специалните части. Според изявлението на полковник Райън 

Дилън, те няма да участват в директни сблъсъци, а по-скоро ще имат 

поддържаща роля, свързана с насочване на въздушни удари и подкрепа за 

прокюрдските сили. 

 



13 юли 

Без особен успех продължиха опитите на SDF да пробият защитната линия на 

ИД в района на Стария град и квартал Хишам Абдул Малик.  

Повече от пет седмици след началото на битката за Ракка, прокюрдските отряди 

са успели да овладеят 35% от града. 

 

ФРОНТЪТ В ИЗТОЧЕН ХОМС 

(ПРОВИНЦИЯ) 
 

8 юли 

Сирийската арабска армия и нейните шиитски съюзници от Хизбула и 

афганистанската милиция Фатамеюн осъществиха важен пробив по пътя си към 

град Ал Сухна в източната част на провинция Хомс.  

Подкрепени от руската бойна авиация, те съумяха да пробият защитната линия 

на ИД в района на газовото поле Ал Хаян и принудиха джихадистите да се 

изтеглят в източната част на полето. 

9 юли 

След успеха от предишния ден, правителствените сили продължиха своето 

настъпление като този път, насочвайки своите усилия към стратегически 

разположената верига от хълмове Ал Калилат. По този начин бе подсигурен 

огневи контрол над северната част от Ал Хаял. 

11 юли 

Силите, верни на Асад, действащи в Източен Хомс, окончателно завзеха 

газовото находище Ал Хаял. Въпреки няколкото опита за контраатака от страна 

на джихадистите от ИД, в крайна сметка полето остана под правителствен 

контрол. 

 

 

 

 

 



ФРОНТЪТ В БАДИЯ 
 

10 юли 

По-малко от ден след като Русия, САЩ и Йордания договориха примирие за 

Южна Сирия, правителствената армия и нейните съюзници стартираха мащабна 

офанзива, насочена срещу бунтовническите формации, разположени в 

пустинните райони на Североизточна Суейда и Югоизточен Дамаск (провинция). 

Операцията е наречена “Зора” и цели прочистване на зоната в близост до 

границата с Йордания от присъствие на подкрепени от САЩ и Йордания 

бунтовнически групи. В нея участие вземат Пети корпус и Пета бронирана 

дивизия от правителствената армия, както и части от Националните сили за 

отбрана, Хизбула, Армия за освобождение на Палестина и свързаната с 

иранския Ислямски революционен корпус милиция - Джаафария. 

В рамките на по-малко от 12 часа, проправителствената офанзива успя да 

изтласка бунтовниците от 16 села в Източна Суейда, както и да поеме контрол 

над веригата от хълмове Ал Сийс и язовирите Риша и Макул.  

11 юли 

Частите на САА напредващи южно от Макул достигнаха на около 20 километра 

от тези, които настъпват на север от Ал Сийс. Ако двата лъча на офанзивата се 

срещнат, това би поставило в обкръжение всички части на Свободната сирийска 

армия, намиращи се в североизточната част на Суейда и би ги изолирало от 

техните съюзници по границата с Йордания. 

13 юли 

Правителствената армия поднови натиска си срещу опозиционните сили в 

района на язовир Макул. Верните на Асад части напреднаха 21 км. югоизточно 

от него, успявайки да изтласкат бойците на Свободната сирийска армия от 

тяхната база на хълма Тал Джарийн. 

 

 

 

 

 

 



СИТУАЦИЯТА В МАЛИ 
 

Туарегските сепаратисти завзеха град в пустинните зони на Мали, след няколко 

дни на сражения с про-правителствена туарегска милиция.  

Битката между враждебните една на друга туарегски фракции се засилиха, 

въпреки споразумението от 2015 година, което трябваше да прекрати 

дългогодишния конфликт в северните райони на Мали.  

Бунтовническата формация Координация на 

движенията на Азауад и про-правителствената 

милиция Гатия, оспорват влиянието в Северно 

Мали, въпреки връщането на правителствения 

контрол в градовете в района за първи път от 2012 

година, когато избухна сегашното въстание на 

туарегите.  

В Мали участват и френски сили, които извършиха интервенция в страната 

преди година, в опит да възстановят реда в бившата си колония. На територията 

на Мали се намират и едни от най-големите залежи на злато, които са желани не 

само от Франция и разнородните бунтовнически сили, но и ислямистки фракции, 

свързани с Ал Кайда. Правителството на Мали се опитва да възстанови контрола 

си в северните части от 2012 насам, но без особено голям ефект.  

На 8 и 11 юли Ал Кайда извърши атаки срещу правителствените сили и 

френските части в района Кидал. Най-малко 3 френски войници загинаха.  


