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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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СИТУАЦИОННА КАРТА: СИРИЯ И ИРАК 
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СИТУАЦИЯТА В РАККА 

 

 

15 юли 

Около 200 американски войници от специалните части пристигнаха в района на 

Ракка. По този начин общата численост на коалиционните бойци, подпомагащи 

SDF, достигна близо 700 души. 

В същото време продължиха тежките сблъсъци в кварталите Хишам Абдел 

Малик, Старият град, както и в Ал Римлах в северозападната част на града. 

16 юли 

Джихадистите от Ислямска държава извършиха изненадващо нападение срещу 

градчето Ал Акириши, на около 15 км. югоизточно от Ракка, в близост до 

магистрала М4. Набегът бе извършен по познат начин с кола-бомба, разкъсваща 

защитната линия, която в последствие е последвана от отряд джихадисти.  

В крайна сметка, частите на ИД успяват да изтласкат кюрдите от техните 

позиции, разграбват складираното оръжие и муниции и след това се оттеглят 

обратно в пустинята. Няма данни относно понесените жертви от страна на SDF. 

17 юли 

В югозападната част на Ракка, отряди на Военният съвет на Манбидж напълно 

изтласкаха джихадистите от западната част на квартал Ярмук. По този начин 

окончателно бе наложен на контрол над ключовият булевард Ал Джизир, който 

пресича целия град в направление север-юг. 
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18 юли 

Според информацията на проправителствени източници, за последните 48 часа 

са загинали 32 джихадисти от ИД в сражения в района на Ярмук и Низал Шахада. 

Стана ясно и за смъртта на осем цивилни, загинали в следствие на 

коалиционните бомбардировки през този ден. 

19 юли 

САЩ обявиха, че ще прекратят снабдяването на оръжия към бунтовнически 

фракции по линия на ЦРУ. Това стана ясно от информация, получена от 

"Уошингтън поуст". По този начин  армията остава единствения доставчик на 

техника и оръжие, премахвайки дублирането, наложено по времето на 

президента Обама. От друга страна, това означава и съкращаване на потока 

доставки, тъй като армията работи приоритетно със SDF, а не с бунтовниците в 

Идлиб и Дамаск. 

Междувременно, прокюрдските части в Ракка продължиха настъплението си в 

квартал Низал Шихада, заемайки няколко ключови сгради, включително склад за 

оръжие. 

РАККА – ХОМС 
13 юли 

След близо няколкоседмична подготовка, елитната проправителствена милиция 

на “Тигрите” заедно с още няколко по-малки съюзнически групировки, стартира 

нова офанзива южно от град Ресафа в провинция Ракка, като идеята е да се 

напредне на юг през пустинния район на Ракка и Хомс в посока град Ал Сухна.  

Офанзивата ще върви успоредно с напредващите от югоизток части на Пети 

корпус, като крайната цел е съединяване на двата фронта при Ал Сухна. Това 

би означавало пълно обкръжение на стратегически разположения град по пътя 

Палмира - Дейр ез-Зор, както и изолиране на всички отряди на ИД, намиращи се 

в провинциите Хама и Хомс. 

Още в първите часове на настъплението, проправителствените сили успяха да 

изтласкат ИД от няколко местности южно от Ресафа - Бир Айкауи, Бир ал-Атау, 

Бир ал-Знати и Бир Хуран. 

14 юли 

До ранния следобед, джихадистите бяха принудени да се изтеглят от петролните 

полета Кирбат ал-Халул и Ал Кадир. 
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15 юли 

Проправителствените отряди установиха контрол над нови шест малки петролни 

полета, южно от Ресафа. 

16 юли 

Частите на “Тигрите” заедно с местни племенни съюзници успяха да изтласкат 

ИД от позициите им в района на село Ал Фахед, пресичайки границата с 

провинция Хомс. 

17 юли 

След като в ранните утринни часове, проправителствените отряди навлязоха в 

петролното поле Дейла, до края на деня те съумяха да наложат контрол над още 

две, заедно с градчето Раджм ал-Джоз.  

На юг от там, частите на Пети корпус и Хизбула достигнаха до подходяща за 

артилерийски обстрел дистанция от Ал Сухна. През целият ден, укрепеният град 

бе бомбардиран като част от подготовката за атака срещу него. Все пак, тя няма 

да започне докато “Тигрите” не достигнат до околностите на Ал Сухна и не го 

изолират от север. 

18 юли 

Днес правителствената армия, разположена в района североизточно от 

авиобаза Тайфур (Т4), организира успешна атака в район, който през последните 

няколко месеца до голяма степен остана статичен. Според проправителствени 

източници, частите верни на режима на Башар Асад, са изтласкали ИД от 

няколко позиции по веригата хълмове Ал Тафха ал-Джанубия.  

Междувременно от командването на Републиканската гвардия обявиха смъртта 

на войници в следствие на джихадистка атака в зоната около Ресафа. 

19 юли 

Проправителствената милиция на “Тигрите” установи контрол над градчето Ал 

Румайлан, както и над намиращият се в близост едноименен язовир. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО: 

 

На 17 юли сирийската авиация засили бомбардировките си над държаните от 

бунтовници райони в Дамаск. Кампанията на въздушни удари продължава за 

пети пореден ден като част от стратегия на режима за изтласкване на 

бунтовниците. Най-силни са ударите в Айн Тарма, Хазза и Замалка.  

* 

Харакат Нур ад Дин ал Занки, една от най-големите фракции в алианса Тахрир 

ал Шам в Идлиб, обяви, че напуска съюза, воден от Джабхат Фатах ал Шам 

(Нусра), посочвайки като причина несъгласие със сраженията с бунтовнически 

фракции.  

* 

На 18 юли избухнаха тежки сражения, които продължават и до този момент, 

между двете най-големи фракции в Северозападна Сирия – Ахрар ал Шам и 

Тахрир ал Шам. Сред многобройните причини за сраженията – като 

нарастващото напрежение и разпределение на територията – е и спор за това 

да бъде използван сирийския революционен флаг или не.  

Сраженията започнаха след като Ахрар ал Шам издигнаха революционния флаг 

в град Иблин, с което предизвика силите на Тахрир ал Шам, чиято идеология – 

близка до Ал кайда - е срещу използването на революционния флаг за сметка на 

черното знаме на джихада. Обвинението на Ахрар ал Шам е, че Тахрир са 

застанали срещу революцията. Постепенно боевете се фокусираха в района на 

Джабал ал Зауия и граничния пункт Баб ал Хауа.  

Междувременно, протести избухнаха срещу Тахрир ал Шам в няколко града в 

провинция Идлиб. На 19 юли, ден след като в град Саракеб бяха свикани избори 

за местния Градски съвет, Тахрир ал Шам атакуваха демонстрантите, убивайки 

няколко души. Това предизвика още по-голяма недоволство и силите на Тахрир 

бяха принудени да напуснат града. Административни сгради, включително 

шериатския съд на Тахрир ал Шам, бяха щурмувани от протестиращи. 

Организацията беше изтласкана и от Атариб.  
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

 

Афганистанската армия си върна контрола над Науа в провинция Хелманд, 

изтласквайки силите на талибаните в операцията, стартирала на 15 юли в 

координация със силите на НАТО. Науа е в близост до провинциалната столица 

Лашкар Гах, обсадена от близо година от талибаните.  

Талибаните започнаха друга офанзива към Гришк, също в Хелманд. В същата 

провинция, американски обстрел погрешка причини смъртта на афганистански 

полицаи.  

При друга атака на талибаните, този път в Забул, загинаха 16 души от силите за 

сигурност. В провинцията продължават сраженията между армията и 

талибаните. 

И докато талибаните продължават да атакуват афганистанската армия в Южен 

Афганистан, правителството в Кабул призова съседен Пакистан да се заеме 

сериозно срещу терористичните центрове на своя територия, включително в 

градовете Куета и Пешавар. Това изказване може да породи още напрежение 

между двете държави, тъй като официално Пакистан отрича да има комуникация 

с радикални групи.  


