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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 ИРАК: КАРТА  

 

Сблъсъците между иракските сили и кюрдските части продължават, 

като в района на Зуммар пешмерга бяха обстрелвани с тежка 

артилерия от иракската армия и Хашд ал Шааби.  

Междувременно, иракската армия заяви, че контролира цялата 

граница със Сирия, след като пое контролът и на последните постове 

на кюрдските сили. Започна офанзива и към последния бастион на 

ИД в град Каим, провинция Анбар.  
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

Изненадващо и без да оказват особена съпротива, отрядите на ИД 

разположени в Карятайн се изтеглиха от града и прехвърлиха 

контрола върху него на частите на правителствения Пети корпус и 

Силите за отбрана на Каламун. Според информацията, близо 200 

джихадисти са се изтеглили от обсадения Карятайн в посока изток 

през пустинята към Дейр ез-Зор. В същото време, друга малка част 

от тях за кратко време е оказала съпротива и в крайна сметка се е 

предала на правителствените сили. 

Припомняме, че преди две седмици град Карятайн изненадващо бе 

овладян от силите на ИД като част от мащабната офанзива “Аднани”, 

при която бе прекъсната основната пътна артерия между Дейр ез-Зор 

и Палмира, и дори бе заплашен град Сухна. 
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24 октомври 

Възползвайки се от сблъсъците между ИД и Хаят Тахрир ал-Шам в 

североизточната част на провинция Хама, правителствената армия 

атакува позиции на двете организации в същата зона. Под 

прикритието на руските ВВС, части на сирийските сили овладяха 

няколко малки селища, северно от магистралата Хомс - Ракка. 

26 октомври 

САА, подкрепена от Националните сили за отбрана продължиха своя 

натиск срещу ИД и Хаят Тахрир ал-Шам, завземайки нови четири 

селища от тях. 

ДЕЙР ЕЗ ЗОР, ИЗТОЧНА  СИРИЯ 

 

Малко повече от 40 дни след началото на правителствената 

офанзива в района на провинция Дейр ез-Зор, подкрепена от 

проправителствени въоръжени милиции и руските ВВС, ИД бе 

изтласкана от 53 селища на обща територия от 150 км. по дължината 

на двата бряга на р. Ефрат. В този период като следствие от руските 

и правителствените бомбардировки загинаха близо 650 цивилни, 

включително около 300 жени и деца. 

21 октомври 

По-малко от 72 часа след като в Дейр ез-Зор загина известният 

правителствен генерал Исам Захредин, ликвидиран бе и назначеният 

за негов заместник полковник Уаел Зизафун. Все още не са изяснени 

точните обстоятелства за смъртта на Зизафун. 

В същото време, части от Пети корпус и Четвърта механизирана 

дивизия овладяха градчето Ал Хишам на източния бряг на Ефрат. По 

този начин бе ликвидирано и последното присъствие на ИД в района 

на север от Дейр ез-Зор. 
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22 октомври 

Отряди на “Тигрите” , подкрепени от правителствени части завладяха 

градчето Ал Курия, както и село Махкан, намиращи се южно от Ал 

Маядин по левия бряг на Ефрат. 
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24 октомври 

Проправителствените сили напреднаха на юг по западния бряг на 

реката, изтласквайки ИД от Табия Джазира и Джадид Укайдат. 

25 октомври 

Части на Хизбула и афганистанската шиитска милиция Лиуа 

Фатамиюн подновиха своята офанзива в югозападната част на 

провинция Дейр ез-Зор, насочвайки своите усилия към стратегически 

важната помпена станция Т 2. Това една от трите инсталации 

служещи за превеждане на петрол от Ирак и Сирия в посока 

терминалите разположени по средиземноморското крайбрежие. 

В рамките на няколко часа, проправителствените сили овладяха 

местността Ал Артиуазия и принудиха бойците на ИД да се изтеглят 

към станцията. По този начин съоръжението бе обградено от три 

страни. 

На север от там, в провинциалната столица Четвърта механизирана 

дивизия и “Тигрите” пробиха през защитната линия на джихадистите 

в индустриалната зона. В рамките на 24 часа правителствената 

армия успя да установи пълен контрол над квартала, който през 

последните няколко години бе арена на непрекъснати сблъсъци. 
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26 октомври 

Помпената станция Т 2 окончателно попадна под контрола на 

Хизбула Лиуа Фатамиюн. По този начин реално се откри отлична 

възможност за овладяване на цялата гранична зона между Сирия и 

Ирак. 

След пробива на правителствената армия и техните съюзници в 

индустриалната зона на Дейр ез-Зор, силите верни на президента на 

Асад успяха да изтласкат ИД и от квартал Ал Синаа, като в същото 

време завладяха напълно и остров Сакр. 

Междувременно, Сирийските демократични сили подновиха своите 

действия в източната част на провинция Дейр ез-Зор. В рамките на 

деня те завзеха няколко селища от ИД, чрез което поставиха в 
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обкръжение всички джихадисти намиращи се в селищата между 

Даман и Ал Хадан по поречието на река Хабур. 

Също така, прокюрдските сили установиха пълен контрол и над най-

голямото петролно поле в Сирия - Ал Омар, намиращо се в 

провинция Дейр ез-Зор. Според информация на Сирийската 

обсерватория за човешките права, това се е случило след 

споразумение между SDF и ИД, договорено с посредничеството на 

местни племенни лидери. Според източниците на обсерваторията, 

джихадистите трябва да се изтеглят от 110 - километрова ивица 

територия по дължината на Ефрат в зоната между Хашам и Хаджин. 

На 25 октомври SDF продължиха настъплението си на юг, заемайки 

местността Ал Дибан, намираща се точно срещу Ал Маядин. 

 


