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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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БИТКАТА ЗА ХАУИДЖА, ИРАК 

 

На 20 септември, иракската армия започна следващата стъпка от своята 

многокомпонентна операция за ликвидиране на Ислямска държава на 

територията на Ирак.  

Както ви съобщихме, около 42 000 души, над 200 бойни единици бронирана 

техника и сериозни артилерийски части, бяха съсредоточени за акцията. В 

операцията участват 4 механизирани бригади на 9-та бронетанкова дивизия на 

иракската армия, контингентите за бързо реагиране към полицията и 

специалните сили на Багдад, както и две от най-големите шиитски бригади в 

състава на Хашд ал Шааби – Имам Али и Али ал Акбар.  

ОФАНЗИВАТА СЕ ПРОВЕЖДА В 6 НАПРАВЛЕНИЯ, КАТО ОСНОВНАТА ЗАДАЧА Е ДА 

СЕ ЗАВЗЕМЕ ГРАД ХАУИДЖА, А ВТОРОСТЕПЕННАТА – ДА СЕ ПОСТАВЯТ ПОД 

КОНТРОЛ ОБЛАСТИТЕ ОКОЛО ГРАД БАШИР, С КОЕТО ДА НЕ СЕ ДАДЕ 

ВЪЗМОЖНОСТ НА ПЕШМЕРГА ДА ЗАВЗЕМАТ ОЩЕ ТЕРИТОРИИ В ПРОВИНЦИЯ 

САЛАХ  АД ДИН.  

 

Към 5 октомври, иракските сили и милиции са освободили над 70 селища, в това 

число и главният град Хауиджа, който бе завзет на 4-ти вечерта, след като части 

на ХаШ и ISF навлязоха в него. Иракските сили проведоха офанзивата 

предпазливо, като напредването им бе придружено с внимателно разгръщане с 

цел избягване на флангови атаки и засади. Такива нямаше. Въпреки данните, че 

до момента над 570 бойци на ИД са загинали в хода на операцията (от общо 2 

000 джихадисти в анклава), фактическите новини от фронта не дават повод да 

се говори за водене на някакви тежки боеве. 

Както в Де Ре Милитари очаквахме, ИД предпочетоха да се изтеглят в добър ред, 

оставяйки иракските сили и кюрдите в състояние на напрегнато 

противопоставяне. За джихадистите, резултатът от кюрдския референдум и 

възможността за сблъсъци между пешмерга, ISF и шиитските милиции, е повече 

от добре дошла, особено с оглед идеята на ИД да посъживи своите офанзивни 

действия в провинция Анбар.  

Подобно на ситуацията в Дейр ез Зор в Сирия, джихадистите предпочитат да 

изиграят ходовете си така, че техните опоненти да се окажат в неизгодна 

позиция, при която и кюрди, и иракчани да претендират за едни и същи населени 

места.  

Данните за сериозни загуби сред джихадистите засега се потвърждават 

единствено от основните иракски медии, което дава много поводи за съмнение 
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в тяхната достоверност. Това се потвърждава косвено и от липсата на каквато и 

да е информация за загинали правителствени бойци или членове на ХаШ. 

С оглед темпото на провеждане на операцията, ISF би следвало да установят 

контрол над последните джихадистки позиции най-късно следващата седмица. 

Същевременно, множеството отвличащи атаки, извършени от части на ИД в 

района на Тикрит и Байджи вероятно са диверсии, които прикриват изтеглянето 

на джихадисти в западна посока. Други части на ИД вероятно ще се подслонят в 

провинция Дияла, където вече оперират между 500 и 1000 бойци на 

групировката. 

КАРТА НА ИРАК  
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 
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ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА СИРИЯ 

 

След като ИД стартираха операция “Аднани”, прекъсвайки  основната пътна 

артерия, която свързва правителствената армия и нейните съюзници в Дейр ез-

Зор с Централна и Западна Сирия, силите верни на Асад съумяха да прегрупират 

силите си и да извършат успешна контраофанзива. В рамките на деня след 

няколко тежки сражения и с цената на доста жертви, те съумяха да си възвърнат 

загубените позиции в Бир Кабаджиб и Ал Шула, както и по стратегическите 

възвишения около Ал Сухна. Все пак, магистрала М4 остана затворена. 

30 СЕПТЕМВРИ 

Сирийските демократични сили успяха напълно да подсигурят град Ал Суар на 

брега на р. Хабур, както и да завземат петролното поле Джафра източно от Дейр 

ез-Зор. 

1 ОКТОМВРИ 

В трети пореден ден правителствените сили провеждаха операция с цел 

възвръщане на контрола над М4. Отрядите на Батальон 800 успяха напълно да 

подсигурят района около Ал Сухна. 

В същото време бяха продължени действията и на юг от Дейр ез-Зор където 

армията напредна 10 км. по пътя водещ към Ал Маядин. 

3 ОКТОМВРИ 

Проправителствените сили продължават своя бавен напредък в посока Ал 

Маядин, следвайки двата основни пътя, водещи към града. В същото време по 

източния бряг на реката, елитното подразделение ISIS Hunters продължи да има 

затруднения с подсигуряването на Хушам след офанзивата на ИД през миналата 

седмица. 

4 ОКТОМВРИ 

Частите на ИД в района на Ал Сухна проведоха нова изненадваща атака, 

заемайки позиции на три страни около града. Основна цел на джихадистите бяха 

хълмовете Тантур, чието завземане би им предоставило огневи контрол над Ал 

Сухна. 

На фронта около Дейр ез-Зор, части от Републиканската гвардия, Четвърта 

механизирана дивизия и Пети корпус достигнаха на по-малко от седем 

километра от Ал Маядин. Към момента града, намиращ се на западния бряг на 

р. Ефрат се счита за една от последните останали крепости на ИД в Сирия. 
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На запад от там, прокюрдските сили подновиха също своята операция срещу ИД. 

На север от Деир -ез Зор, те завзеха четири селища по десния бряг на р. Ефрат. 

В същото време в южната част на провинция Хасака, отрядите на SDF 

изтласкаха ИД от две села и обкръжиха град Маркада. 

5 ОКТОМВРИ 

Джихадистите от ИД успяха окончателно да прекъснат всички пътища свързващи 

Ал Сухна с Деир ез-Зор, Арак и Кабаджб. Практически градът остана обкръжен 

от три страни като остана отворена единствено връзката с Палмира през 

магистрала М4. 

В района на Ал Маядин, правителствената армия и нейните съюзници 

достигнаха до село Ал Баум на около два километра северно от града. 

 

ИЗТОЧНА ХАМА, ХОМС, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ 

 

На 1 октомври,  правителствените сили и техните съюзници продължиха успешно 

своите действия в района на изток от Саламия. Джихадистите от ИД бяха 

принудени да се изтеглят от Расм Абайках и Расм Абд. 

3 ОКТОМВРИ 

Нови три селища бяха завзети през този ден. С овладяването на Бурал ал-

Лашми, практически бе прекъсната връзката между частите на ИД и бяха 

създадени две по-малки обкръжения. 

4 ОКТОМВРИ 

След близо едномесечни тежки сражения и постепенно настъпване, 

правителствената армия и нейните съюзници окончателно ликвидираха 

тригодишното присъствието на ИД в провинция Хама и северната част на 

провинция Хомс. 

В рамките на четири седмици - от 3-ти септември до 4-ти октомври - загинаха 

най-малко 596 души и от двете страни, като не по-малко от 407 от тях са от 

състава на ИД, включително 55 атентатори-самоубийци. 

5 ОКТОМВРИ 

Части от Силите за отбрана на Каламун завзеха пет селища в Източен Хомс, 

стеснявайки обръча около последните останали джихадисти в тази зона. 
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КАРЯТАЙН, ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ 

 

На 29 септември Ислямска държава завзеха град Карятайн, намиращ се дълбоко 

в територията под правителствен контрол в провинция Хомс. Атаката е част от 

мащабната офанзива “Ал Аднани”. Не се знае броят на жертвите, но се 

предполага, че става въпрос за поне няколко десетки убити войници и цивилни 

Джихадистите успяха да прехвърлят части незабелязано  през пустинните 

райони на Дейр ез-Зор и също така да задействат "спящи клетки", които са 

получили подкрепа от местните граждани.  В крайна сметка те завзеха града, 

принуждавайки местните милиции НСО и частите на САА да се изтеглят. 

Карятайн бе в пределите на ИД през 2016 г., след което бе отвоюван от про-

правителствени милиции преди първата офанзива на САА към Палмира. 

1 ОКТОМВРИ 

Правителствената армия и нейните съюзници съумяха да прехвърлят скоростно 

подкрепления към Карятаин. Градът бе обкръжен напълно, а всякакви 

комуникационни връзки бяха прекъснати. 

4 ОКТОМВРИ 

През целия ден се водиха тежки боеве в района на веригата от хълмове Ал 

Мхаса.  
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РАККА, СЕВЕРНА СИРИЯ 

 

 

На 29 септември Прокюрдските сили напреднаха през квартал Курдан, 

завземайки бившия щаб на ИД. 

2  ОКТОМВРИ 

Отряди на Военния съвет на Манбидж достигнаха до Белия парк в квартал Ал 

Нахда. Настъплението върви бавно през последните дни поради наличието на 

изключително засилена снайперистка активност от страна на джихадистите от 

ИД. 

4 ОКТОМВРИ 

Най-малко 20 джихадисти загинаха след коалиционен въздушен удар в квартал 

Ал Баду. 

5 ОКТОМВРИ 

Бойци на ИД извършиха изненадваща атака в района около правителствената 

болница в центъра на града. Те успяха да си върнат контрола върху парка Ал 

Рашид и едноименното училище. 
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СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ 

 

Представители на главните опоненти в Либия се събраха в края на септември в 

Тунис, за да дискутират възможностите да се постигне мир в страната и да се 

сподели властта между различните фракции и главно между трите правителства 

– подкрепеното от ООН, източното и западното. В началото на октомври бяха 

предложени конкретни стъпки за политически преход, който трябва да продължи 

една година и да завърши със свикването на избори. 

Военният лидер на източното правителство, Халифа Хафтар, заяви в същото 

време, че за него военната опция за налагане на ред в Либия е налице. В същото 

време, в Бенгази беше отворено за първи път от три години насам пристанището 

на града, което ще се използва като аргумент в полза на Хафтар, който се опитва 

да притисне европейските държави – в случай Италия и Франция – да го 

подкрепят. 
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Междувременно, на 3 октомври сутринта едно от най-големите петролни полета 

в Либия – Шарара – беше принудително спряно от милицията Бригада 30. 

Шарара произвежда 230 000 барела на ден. Искането на милицията е да бъдат 

освободени нейни членове, които са в затвора. 

Ислямска държава също се появи отново в Либия. В края на септември 

организацията пусна видео – първото от година насам – снимано на 50 км. южно 

от Сирт, който беше тяхната „столица“ в Либия. На видеото могат да се видят 

конвои с бойци. През изминалите дни групировката атакува позиции в Мисрата, 

Западна Либия, което не се очакваше от никого. При една от атаките загинаха 

най-малко 10 души и по този начин джихадистите напомниха, че все още могат 

да бъдат фактор в Либия.  

 

 


