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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 СИРИЯ 

 

Последната седмица беше белязана най-вече от новините, свързани 

с операцията, която Турция готви в кюрдския кантон Африн, 

разположен в северозападния край на Сирия.  

Африн е държан от милиции, свързани с YPG и се смята за част от 

кюрдския район Рожава. Африн е изолиран от останалите кюрдски 

територии, тъй като бунтовническите сили държат градовете на 

запад от река Ефрат, както може да видите на картата по-долу. В 

Африн има около 8000 до 10 000 кюрдски бойци и около 200 000 

население, предимно вътрешноразселени хора, загубили домовете 

си в провинция Алепо.   

Турската армия подготвя от месец операция в Африн, но тези 

приготовления се засилиха, след като американската администрация 

обяви плановете си за установяване на сила от 30 000 души в 
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Източна Сирия, която ще има функциите на гранична полиция. 

Бойците за нея ще идват както от кюрдските милиции, така и от 

арабските градове, които са под контрола на Сирийските 

демократични сили (SDF). Това действие на САЩ предизвика остра 

реакция в Анкара и Турция реши да забърза операцията в Африн, за 

да го изолира напълно от останалите кюрдски територии и по този 

начин да удари един от най-важните за YPG градове. 

Някои от арабските кланове в град Табка, който е под контрола на 

SDF заявиха готовност да помогнат на кюрдските части в Африн. Към 

19 януари операцията още не е започнала, ако не се броят отделни 

случаи на обстрел.  
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През цялата седмица правителствените сили бомбардираха 

непрекъснато Хараста, Арбин, Мудайра и Дума в района на Източна 

Гута, провинция Дамаск.  

По непотвърдена информация е била извършена и атака с хлор, при 

която са пострадали най-малко седем цивилни. В същото време 

икономическата и хуманитарната ситуация в обградената Източна 

Гута все повече се влошава. В края на миналата година цената на 

един хляб достига до 2000 сирийски лири, което е 85 пъти по-скъпо 

от цената в Дамаск, който се намира на по-малко от 20 км. 

И през тази седмица продължиха спорадичните сблъсъци между 

Сирийските демократични сили и Ислямска държава в Източна 

Сирия.  

Конкретният фокус бе насочен към малкото селище Хараидж на 

брега на река Ефрат, което бе завзето от джихадистите. Въпреки 

неколкократните опити на прокюрдските отряди да си го върнат, то си 

остана под контрола на ИД. 

 

ЦЕНТРАЛНА СИРИЯ 
На 12 януари имаше тежки сражения в района на авиобаза Абу ал-

Дахур. След като през предишните няколко дни Хаят Тахрир ал-Шам  

(ХТШ) изтегли голяма част от своите бойци от провинция Алепо към 

Идлиб, джихадистите извършиха успешна атака срещу 

проправителствените милиции в района на летището. Те бяха 

изтласкани на юг от селищата Талаб, Ал Дабисия, Рубия и Ал 

Хурайбах. 

В същото време, югозападно от там овладяха за пореден път Атшан, 

който на няколко пъти попадаше в различни ръце през предишната 

седмица. 

На 14 януари, след масовото изтегляне на ХТШ от югозападната част 

на провинция Алепо, сирийската армия и Националните сили за 

отбрана овладяха поредица от селища от района. Те успяха да 

наложат контрол и над важния път Ханасер - Арбийн. По този начин 



6 
 

те достигнаха само на няколко километра от позициите на “Тигрите”, 

разположени около базата Абу ал-Духур. 

Силите на ИД също се възползваха от изтеглянето на техните 

джихадистки противници (т.е. ХТШ), като завзеха голяма територия 

по границата между провинциите Алепо, Идлиб и Хама. Напредвайки 

на север, те вероятно ще се опитат да попречат на възможността 

правителствените сили да се свържат при Аби ал-Духур, което би 

поставило в обкръжение всички джихадисти в граничната територия 

между трите провинции. 

В същото време, за трети ден поред продължи контраофанзивата на 

ХТШ и техните съюзници в тази операция - Туркестанската ислямска 

партия и Свободната сирийска армия. Тяхното разгръщане върви 

съвсем ясно в източна посока по линията Атшан - Абу ал-Духур. 

Идеята им е преди всичко изтласкване на проправителствените 

отряди от ключовите селища Синджар и Абу Дали. 

На 15 януари проправителствените сили успяха да спрат напредъка 

на бунтовниците и джихадистите, и на свой ред преминаха в 

контраофанзива. В рамките на деня те съумяха да овладеят наново 

Атшан, както и още няколко малки села  Хама и Идлиб. 

На север от там армията на Асад също постигна известен успех, 

изтласквайки части на Джаxш ал-Наср (ССА) от най-малко осем 

селища в провинция Алепо. 

На 17 януари силите на ИД изненадващо атакуваха 

проправителствените позиции в района на Синджар. До този момент 

двете страни не влизаха в конфликт помежду си, печелейки 

територия за сметка на Хаят Тахрир ал-Шам и ССА. В ранните часове 

на денят обаче, силите на ИД изненадаха отрядите на „Тигрите“ и 

Лиуа ал-Кудс, изтласквайки ги от Ал Джухман, Сурая и Сараа. По този 

начин джихадистите достигнаха до Синджар където до късните 

часове на деня се водеха тежки сражения. 

Падането на Синджар и двете села източно от него би означавало, 

че проправителствените сили на юг от Абу ал-Духур ще се окажат 

изолирани от ИД на изток и юг и от ХТШ и ССА от север и запад. 
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Ден по-късно – на 18 януари - силите на ИД практически напълно 

запълниха вакуума след изтеглянето на по-голямата част от ХТШ от 

района на Североизточна Хама и Югозападно Алепо. В рамките на 

по-малко от 24 часа те навлязоха в близо 30 изоставени селища 

около магистралата между Хама и Алепо. Все пак цялата тази 

територия може съвсем скоро да бъде напълно изолирана от 

правителствената армия, ако тя достигне до проправителствените 

позиции около Абу Ал-Дахур. Нещо, което е все по-вероятно да се 

случи след като бяха завзети селищата Ум Саласил и Каятил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

НОВИ ПАРАВОЕННИ ФОРМАЦИИ В БОСНА 

 

Босненският сайт Žurnal Magazin публикува информация за 

спонсорирани и тренирани от Русия сръбски бойни части, базирани в 

Република Сръбска, които към момента имат покровителството на 

Милорад Додик.  

Президентът на Република Сръбска отдавна цели изграждането на 

паравоенни структури, които да служат като помощни части при 

евентуален конфликт в Босна и Херцеговина. Босненските власти 

потвърдиха информацията, пусната от "Журнал". 

Според нея, една от частите - "Сръбска чест" - е подпомагана от руски 

център в Сърбия, а някои от бойците са тренирани в покрайнините на 

Ниш. Формацията е ултранационалистическа и обявява своите цели, 

свързани с идеята за Велика Сърбия. Сред основните хора в бойната 

част са Игор Билбия и Боян Стойкович, които имат дълга криминална 

история в Сърбия. 

С тези новини, се увеличава броят на формации, които Русия 

подкрепя по един или друг начин в Източна Европа и Балканите.  

 


