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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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СИРИЯ: БОЕВЕТЕ В ЮЖНА СИРИЯ 

ПРОДЪЛЖАВАТ 

 

Предвид събитията от последната седмица, трудно е да се обобщи 

контролът в южната част на страната. Военните действия са на 

приливи и отливи, като единствено въздушните удари на сирийските 

правителствени сили и техните руски съюзници, са редовни и 

зачестиха в последните дни на юни.  

През изминалата седмица се появяваха няколко пъти фалшиви 

сведения, че един или друг град в Южна Сирия е попаднал под 

правителствен контрол, а след това отново в бунтовнически. В 

крайна сметка, единственото сигурно за момента е, че 

бунтовническите сили са разкъсани между Дараа и южните си сили, 

заради изолацията посредством Босра ал Харир, а също така, 

преговорите между бунтовниците, Русия и Асад се провалиха.  
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КАРТА КЪМ 28-29 ЮНИ 

 

И през тази седмица правителствената армия, подкрепена от 

нейните съюзници, продължи своята двойна офанзива срещу 

обградените сили на Ислямска държава в провинция Суейда, както и 

срещу бунтовническо-ислямистките формирования в съседната 

провинция Дараа. 
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На 22 юни, части от Националните сили за отбрана и 

Социалнационалистическата партия съумяха да изтласкат частите 

на ИД от Кус Абу Джабал и Тал Мугир. По този начин бе подсигурен 

пътят между селищата Сухат Наамаа и Хибария в източната част на 

Суейда. 

В същото време частите на проправителствената милиция на 

“Тигрите”, подкрепена по въздух от руските ВВС, напредна срещу 

Свободната сирийска армия в областта Ал Лaджат, завземайки 

селищата Ал Бустан и Дейр Дама. 

На 24 юни, в рамките на 48 часа проправителствените сили овладяха 

няколко селища  в района на Ал Ладжат, достигайки до градчето 

Бусра ал Харир, което от своя страна бе подложено на тежки 

бомбардировки. 

Междувременно стана ясно, че в Дараа и други райони на Южна 

Сирия е започнала мобилизация сред населението в 

бунтовническите райони. Създадени са пунктове за записване за 

включване в редиците на Южния фронт (ССА). Отделно, повишило 

се е търсенето на оръжие сред цивилните. 

През целия 25 юни се водеха тежки сражения по цялата територия 

на местността Ладжат. В крайна сметка бунтовническо-ислямистките 

сили бяха изтласкани от 7 села в този сектор, оставяйки малък джоб 

на съпротива северно от град Изра. Едновременно с това се 

осъществи и щурмът срещу Бусра ал Харир. Градчето, което през 

последните дни бе подложено на непрекъснати денонощни 

бомбардировки, бе овладяно окончателно в ранните часове на 

следващия ден. 

На 26 юни след Бусра ал Харир натискът бе насочен към съседното 

селище Малихат ал Атраш, от където частите на ССА бяха принудени 

да се изтеглят в посока юг към Ал Хирак. 

В същото време стана ясно, че до този момент над 45 000 цивилни 

са напуснали домовете си в посока Йордания и Голанските 

възвишения, бягайки от военните действия и бомбардировките. 

Според местни източници проправителствените сили са отрязали 
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пътят на север към контролирани от тях територии, налагайки такси 

за преминаване, които достигат до 300 000 сирийски лири. 

На 27 юни проправителствените сили продължиха своя напредък на 

юг, налагайки контрол над нови две села само на няколко километра 

от Ал Хирак. С пълна сила продължават и тежките бомбардировки 

срещу позиции на ССА и ХТШ из цялата провинция. Основни цели са 

Ал Хирак, Ал Сура, Ал Мусайфира, Ал Джиза, Тайбе, Тафас, Даил, 

както и самият град Дараа.  

В полунощ между 28- и и 29-и юни в сила влезе 12-часово временно 

примирие, постигнато чрез посредничеството на Русия и Йордания. 

Според правителствени източници, в ход вървят и засилени тайни  

преговори между Русия и ССА с цел евентуално постигане на сделка 

за безопасно изтегляне на бунтовниците от Южна Сирия. Тези 

преговори претърпяха крах, като бунтовниците не се съгласиха на 

условията.  

В същото време по-рано през деня, частите на “Тигрите” овладяха 

селищата Ал Сура и Алма, както и бившето поделение на 

правителствената 52-а бригада. По този начин реално Ал Хирак се 

оказа обкръжен от три страни с единствен възможен път за изтегляне 

на юг. 

Според данни на сирийската обсерватория за човешки права, в 

рамките на 10 дни от началото на офанзивата в Южна Сирия, до този 

момент са загинали най-малко 67 проправителствени войници. Не е 

ясен с точност броят на жертвите от страна на ХТШ и ССА, но най-

вероятно става въпрос за не по-малко от 55 души. 

В следствие на тежките бомбардировки на руските ВВС, според 

обсерваторията, са загинали 98 цивилни, включително 17 жени и 19 

деца.  

 

 

 

 



 
DE RE MILITARI XCVIII | Брой 98 

СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ  

 

Силите на маршал Хафтар, верни на правителството в Тобрук, 

успяха да си върнат контрола над Петролния полумесец и завзеха 

отново градовете Сидра и Рас Лануф. 

Няколко часа по-късно, от Либийската национална армия заявиха, че 

ще предадат контрола над петролната зона на правителството 

Триполи, което да я управлява чрез специално създадено за целта 

звено.  
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Стана ясно, че всички приходи от Петролния полумесец ще бъдат 

инвестирани в рамките на държавната банка в Ал Байда.  

Това е компромисно решение, тъй като град Ал Байда се намира в 

контролираната от ЛНА зона, а Централната банка на Либия се 

намира под контрола на правителството на Сарадж в Триполи. 

Междувременно, Хафтар заплаши, че всяка чужда сила на 

територията на Либия, ще се счита за „вражеска“. Той има предвид 

появилата се информация през изминалата седмица за 

установяването на възможна италианска база в Южна Либия. Италия 

отрича подобни планове – засега.  
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ: КОЙ КОЙ 

Е В ТРИПОЛИ 

 

След падането на режима на Муамар Кадафи, Либия навлезе в 

турбулентен период на постоянен военен и политически хаос, 

причинен от вакуума, оставен след рухването на властта. 

Този вакуум бе частично запълнен с появата на множество местни 

фракции, които поеха контрола над различни части на страната. Те 

се структурират на родов и кланов принцип, а в по-големите градски 

центрове – на базата на съществуващи от преди това структури, 

често престъпни. 

Именно такъв е контекстът и на разпределението на силите в 

Триполи. След неуспешните избори от 2014 г. и прогонването на 

легитимното правителство в Тобрук, в Триполи се формира ново 

ислямистко правителство, основаващо се на т.нар. Главен 

национален конгрес (ГНК), който управляваше Либия между 2012 и 

2014 г. 
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В края на 2015 г., чрез посредничеството на ООН, бе създадено ново 

правителство, което следваше да встъпи в длъжност – Правителство 

на националното съгласие (ПНС). В продължение на повече от 

година, оглавяваното от Файез ал Сарадж ПНС така и не успя да се 

консолидира и съществуваше в изгнание. Междувременно, в средата 

на 2016 г., ГНК се саморазпусна, следвайки споразумението с ООН. 

В рамките на следващата половин година, западните части на 

страната бяха оставени без реална централна власт. Именно в  този 

период окончателно се консолидираха множеството местни фракции, 

които поеха контрол както над по-малките градски центрове, така и 

на отделни квартали в по-големите. Част от тези структури започнаха 

да преговарят с ПНС, докато други продължиха да заявяват 

верността си към вече нефункциониращия ГНК. 

В тази сложна обстановка, в началото на 2017 година, Сарадж и 

неговия кабинет най-сетне пристигнаха в Триполи. За да могат да 

гарантират своята сигурност, ПНС подписаха поредица от 

споразумения с местни милиции, които биваха признавани за 

редовни части от структурите на Комитета по Сигурността. По този 

начин, Сарадж легализира някои от най-силните групировки в 

Триполи, давайки им достъп до политическите структури на ПНС. По 

този начин в Триполи се наложи една сложна и несигурна обстановка, 

която сериозно подкопава легитимността на ПНС, както и 

способността на правителството да взима самостоятелни решения, 

които да не са повлияни от натиска на групировките. 

Проблемите имат и религиозен оттенък – голяма част от 

групировките са последователи на салафитски доктрини, което ги 

прави изключително крайни в интерпретирането на ислямските 

норми и консервативни по отношение на налагането на един по-

отворен и светски модел на устройство на обществото. 

Макар всички действащи бригади да заявяват, че действат в полза 

на реда и сигурността на населението, всички те фактически 

контролират организираната престъпност в Триполи и успоредно с 

правоприлагането спрямо своите конкуренти, се занимават с всички 

възможни дейности в сивия сектор, включително трафик на хора, 

дрога, оръжие и ценности. Бригадите се стремят да монополизират и 

протекцията на бизнеса в своите сектори, действайки на принципа на 
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рекета, познат и в България през 1990-те години – т.е. чрез налагане 

на уж легална протекция на съответните търговски обекти от 

възможна престъпна дейност. Отказът, разбира се, се наказва с 

физическо и икономическо смазване. 

БРИГАДИ, ВЕРНИ НА ПНС, ДЕЙСТВАЩИ В ТРИПОЛИ 

 

Специално превантивно звено Рада – макар и ограничено като 

териториален контрол, Звеното Рада държи под своя опека някои от 

най-важните райони на столицата Триполи, сред които затворът Абу 

Салим, летището и основните правителствени сгради, използвани от 

ПНС. Благодарение на близостта си до правителството, Рада имат 

възможност да извършват акции на територията на целия град. 

Формално СПЗ Рада са интегрирани в Министерство на вътрешните 

работи към ПНС, което им дава висок статус в силовите структури, 

верни на Сарадж. Лидерът на Рада – Абдуларуф Кара – е поел 

инициативата за извършване на акции срещу възможни джихадистки 

звена в града, но също и за поддържане на обществения ред и 

борбата с трафика на алкохол и наркотици. СПЗ Рада отговаря за два 

от трите действащи затвора в Триполи – Абу Салим и затворения 

комплекс на летището в Триполи. Освен това, именно СПЗ отговаря 

за контрола на пътниците и товарите, минаващи през летището. 

Бригада Науаси – Ислямистка структура и една от най-големите 

бригади в Триполи при управлението на ГНК след 2014 г. Още тогава, 

Науаси са интегрирани в Комитета по сигурността (който предшества 

сегашното МВР в правителството на Сарадж). Бригадата Науаси 

действа и като морална полиция в Триполи, преследвайки 

хомосексуални и жени, които не се държат според традиционните 

ислямски норми във вида, в който ги разбират ислямистите. Науаси 

отговарят за сигурността на военноморската база Абу Сита, която 

служи като център на ПНА в началото на 2017 г. 

Революционни бригади на Триполи (Тауар Тарабулус) – 

Революционните бригади са едни от най-значителните – като 

териториален контрол и брой на бойците си, паравоенни 

формирования в Триполи. През последната една година губят част 
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от влиянието си за сметка на СПЗ Рада, но все още контролират 

значителни части от либийската столица. Техен командир е Хайтем 

Таджури. 

Бригада „Абу Салим“ – Групата, командвана от Абдул Гани ал Кикли, 

е наричана още „Ал Гнейуа“. Те са сред основните сили, които 

помагат за изтласкването извън Триполи на онези милиции, които 

остават верни на ГНК след лятото на 2016 г. Организацията се 

стреми да се представи като силово законово звено, което се бори с 

трафика на алкохола и наркотиците. 

БРИГАДИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГНК 

 

Бригадите ал Бурга и Кани – радикални ислямистки структури, които 

до 2017 година имат значително влияние в централните части на 

Триполи, но в последствие са изтласкани от частите, верни на 

Сарадж. И двете бригади оперират срещу останалите, но номинално 

признават върховенството на ПНС. Начело на бригадата Бурга стои 

Башир Халфала, по прякор „Кравата“. Бригадата Кани оперира по-

скоро извън самия Триполи, в съседния град Таруна. 

Мобилните национални сили – Основната част от бойците в тази 

бригада са от берберите, населяващи северозападна Либия. Остават 

верни на т.нар. Правителство на националното спасение, което се 

появява след разпускането на ГНК през 2016 г. 
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ПОСТСЪВЕТСКИТЕ ЗАМРАЗЕНИ 

КОНФЛИКТИ 

 

ПОНЯТИЕТО „ЗАМРАЗЕН КОНФЛИКТ“  

В областта на международните отношения терминът замразен 
конфликт се използва за означаването на ситуация, при която 
определен въоръжен конфликт е приключил без видим резултат и 
при състояние на паритет между участващите страни. Няма 
политически консенсус или мирно споразумение, които да доведат до 
разрешаване на спора, което означава, че той може да бъде 
подновен във всеки един момент, създавайки среда на регионална 
несигурност и нестабилност. 

Най-често се случва замразените конфликти да бъдат свързани със 
спорни територии между две или повече страни когато при наложена 
промяна на международни граници, новите граници не съвпадат с 
етническата, религиозната, културната или езикова принадлежност 
на местното население.  

Типичен пример е спорът между Индия и Пакистан относно 
областите Джаму и Кашмир. Когато през 1947 г. двете държави 
получават независимост от Британската империя, по-голямата част 
от Джаму и Кашмир остава в рамките на Индия, въпреки че по това 
време мнозинството население на областта е съставено от 
мюсюлмани, идентифициращи себе си жителите на Северен 
Пакистан. От тогава до днес Индия и Пакистан водят три войни 
помежду си, както и периодични по-малки конфликти с ниска 
интензивност, а спорът за Джаму и Кашмир  остава неразрешен. 
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ЗАМРАЗЕНИТЕ КОНФЛИКТИ КАТО ЧАСТ ОТ ВЪНШНАТА 

ПОЛИТИКА НА РУСИЯ 

 

 

 

 

Популярен руски анекдот гласи следното: Коя е сигурната руска 
граница? Тази, на която и от двете страни стоят руски войници. 
Но за няколко държави от Източна Европа тази шега не изглежда 
забавна. След разпада на СССР през 1991 г. в рамките на 
постсъветското пространство избухват множество въоръжени 
конфликти, а Русия има активно участие във всеки един от тях. Не 
само това. В следствие на  намесата на Москва, големи области от 
териториите на Украйна, Молдова и Грузия обявяват независимост, 
а отцепническите републики приемат руски войски на своя територия. 
В тези републики и до днес Русия повече или по-малко упражнява 
контрол на различни нива чрез политическа, административна, 
финансова или военна подкрепа. 

 

Абхазия и Южна Осетия, Крим, Донбас, Нагорни-Карабах и 
Приднестровие. Повечето от тези имена може да не говорят почти 
нищо за широката публика, но в същност представляват важна част 
от политиката на Русия спрямо „близката чужбина“. Москва активно 
използва тези бунтовнически региони като стратегически лостове за 
оказване на натиск и контрол върху своите съседи. Чрез 
поддържането в „замразено състояние“ на неразрешените конфликти 
в Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан, Русия цели да 
задържи съседите си в рамките на своята сфера на влияние, както и 
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да ги лиши от възможност за развитие и реформи. Дори и в Нагорни-
Карабах, където няма стационирани руски войници, 
противопоставянето между Армения и Азербайджан позволява на 
Кремъл да упражнява контрол върху региона. Самата несигурност и 
нестабилност реално се явяват източник на влияние за Кремъл. 

 

Вместо да бъдат заети с реформи и развитие, засегнатите държави 
трябва да отделят ценни ресурси и внимание за да се справят с 
всички политически, икономически и емоционални проблеми, 
свързани с един териториален конфликт. В подобна среда се 
развиват корупция, организирана престъпност, несигурност и 
разделение на обществото. Проблеми, които биха поставили в 
невъзможна ситуация всяко едно реформистко настроено 
правителство, а заплахата от поредна руска военна интервенция 
допълнително утежнява обстоятелствата конкретно в Тбилиси и 
Киев. В крайна сметка за Русия е значително по-лесно да упражнява 
контрол върху икономически слаби, разединени, зависими и 
териториално дезинтегрирани държави.  

 

В тази връзка от особена важност за Кремъл е и използването на 
корупцията и поддържането на организираната престъпност, които 
процъфтяват във всички отцепнически региони. Така е в Донбас 
където местната организирана престъпност надгражда върху 
корупционната основа, характеризираща до голяма степен 
политическата среда на Украйна в периода след 1991 г.  Както 
отбелязва експертът в областта на транснационалната престъпност 
и международните отношения Марк Галеоти, метастазирането на 
организираната престъпност е основна характеристика, на това което 
би могло да бъде наречено „пара милитаризаця“ на Източна 
Украйна.1 Същото се отнася и за Приднестровието, Абхазия и Южна 
Осетия, които от своя страна са огнища за престъпност от всякакъв 
вид, покровителствана от политически елити, верни на Москва. В 
крайна сметка дори настоящият премиер на Крим Сергей Аксионов, 
от години бива обвиняван за връзки с подземния свят и по-специално 
с криминалната групировка „Салем“.2 

 

                                                                 
1 http://www.vice.com/read/how-the-invasion-of-ukraine-is-shaking-up-the-global-crime-scene-1106 Според 
Галеоти в разгара на боевете в Източна Украйна, голяма част „самоорганизираните“ милиции всъщност 
са съставени от местни престъпници. 
2 https://www.thestar.com/news/world/2014/03/04/meet_goblin_moscows_man_in_crimea.html В 
криминалните среди Аксионов е познат и с псевдонима „Гоблин“ 

http://www.vice.com/read/how-the-invasion-of-ukraine-is-shaking-up-the-global-crime-scene-1106
https://www.thestar.com/news/world/2014/03/04/meet_goblin_moscows_man_in_crimea.html
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Преди всичко страховете на Кремъл и по-специално на президента 
Владимир Путин са свързани с възможността за развитие на 
демократични управления по руските граници. Управления, които да 
бъдат алтернатива на руския авторитарен модел. За да бъдат 
избегнати подобни алтернативи по периферията, които лесно биха 
могли да се разпространят и на територията на федерацията, Путин 
използва деструктивния сепаратизъм, както и неизменно свързаните 
с него корупция и организирана престъпност. Финансирането на 
несменяеми и верни политически елити, както и употребата на 
взаимно свързани криминални мрежи води до ясно предвидими 
резултати, които биха били в контраст с непредсказуемата ситуация, 
която би настъпила, ако Русия загуби контрола върху своите съседи. 

Според проучване на Freedom House от 2015 г. Абхазия, Южна 
Осетия, Приднестровието и Крим се нареждат сред местата в света 
с най-нисък коефициент на политическа и гражданска свобода. 3 
Нивото на демокрация и свобода в сепаратистките области, съюзени 
с Русия е драстично по-ниско в сравнение с това на държавите, от 
които искат да се отцепят.  

С оглед на тези обстоятелства, не е изненада, че Русия подкрепя 
всяка една сепаратистка инициатива в постсъветското пространство, 
която се противопоставя на каквито и да е демократични реформи. 
Повечето свързани с изявени желания за приобщаване към 
структурите на НАТО и Европейския Съюз. В този смисъл 
стратегията на Русия до голяма степен се оказва ефективна. 
Неразрешените конфликти представляват препятствие за Украйна, 
Грузия и Молдова по техния път към сближаване с 
евроатлантическите институции.  

Русия поддържа замразените конфликти на различни нива и по 
различни начини. В Украйна бе нарушено международното право 
чрез анексия на стратегическия полуостров и формалното му 
интегриране като субект в рамките на Руската Федерация. В Донбас, 
Москва активно подклажда конфликта, чрез изпращане на 
„доброволци“ и подкрепа за местните бунтовници. В Грузия, Русия 
официално е признала за независими държави Абхазия и Южна 
Осетия и поддържа военни контингенти в двете територии. И докато 
Южна Осетия е изцяло зависима от руски инвестиции, то Абхазия 
има възможност за относителна политическа и икономическа 
автономия. Русия поддържа военно присъствие под формата на 

                                                                 
3 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.V-EL4iZEmUl При скала от 1 до 7, 
като 1 означава свободен, а 7 – най-лошо от най-лошото, Крим е оценен на 6.5, в контраст с Украйна, 
която е с коефициент 3, както и Грузия и Молдова. Южна Осетия и Приднестровието са съответно 6.6 и 6, 
като тенденцията е негативните показатели да се увеличават. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.V-EL4iZEmUl
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мироопазващ корпус и в Приднестровието. Все пак географската 
отдалеченост означава, че бунтовническата република не може да 
разчита единствено и само на Русия. Случаят с Нагорни-Карабах е 
малко-различен, тъй като Армения и Азербайджан технически са в 
състояние на война, а Русия играе ролята на „помирител“. 

 

 

АБХАЗИЯ И ЮЖНА ОСЕТИЯ 

 

Конфликтите в Абхазия и Южна Осетия са близки и сходни най- вече 
по един показател: и двете етнически групи на абхазци и осетинци 
никога не са искали да бъдат част от Грузия. Като отговор на курса 
към независимост, който поема Грузия в последните години на СССР, 
първо Абхазия, а малко след това и Южна Осетия също обявяват 
своята независимост. И в двата случая конфронтацията с 
републиканския център в Тбилиси води до война. В случаят с 
Абхазия (1992-1993) конфликтът е значително по-дълъг и 
кръвопролитен4, докато конфликтът в Южна Осетия (1991-1992 г.) е 
относително ограничен. Двете войни завършват с примирие, а на 

                                                                 
4 https://www.hrw.org/reports/pdfs/g/georgia/georgia953.pdf Във войната от 1992-1993 г. активно участие 
на страната на сепаратистите вземат множество руски наемници, както и казашки доброволци.  

https://www.hrw.org/reports/pdfs/g/georgia/georgia953.pdf
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територията на бунтовните области са настанени руски 
мироопазващи сили, които в Южна Осетия работят съвместно с 
грузински и осетински корпус. 

 

През следващите години напрежението между враждуващите страни 
прогресивно расте паралелно с руското влияние в двете бунтовни 
области. През август 2008 г. след поредица провокации между 
осетински сепаратисти и грузински военни, властите в Тбилиси 
стартират широкомащабна офанзива с цел „възстановяване на 
конституционния ред“. 5  Целта е бързо овладяване на регионалната 
столица Цхинвали, както и блокиране на тунела Роки, което би 
попречило на Русия да изпрати сухопътни подкрепления на 
сепаратистите. Въпреки атаката на грузинците, осетинските 
сепаратисти заедно с руските миротворци удържат града достатъчно 
дълго, което дава възможност на руснаците да изпратят 
необходимата помощ.  

Два дни след началото на боевете за Цхинвали, бунтовниците в 
Абхазия решават да се възползват от открилата се възможност и 
отварят втори фронт като атакуват грузинската армия, стационирана 
в долината Кодори по границата с Русия. Двата конфликта се 
разгръщат в широкомащабна война след намесата на Руската 
Федерация и нейните 58-а полева армия и 4-а въздушна армия. 

След 5 дни боеве руснаците установяват пълен контрол над 
Цхинвали, изтласкват напълно грузинците от Абхазия и Южна Осетия 
и до голяма степен унищожават грузинската военна инфраструктура 
чрез въздушни бомбардировки дълбоко в територията на страната. 
Бомбардирани са столицата Тбилиси, както и градовете Гори, 
Зугдиди и Сенаки, а ключовото пристанище Поти е окупирано от 
Черноморския флот. 

Един от резултатите от петдневната война между Русия и Грузия е 
разполагането на руски военни корпуси в Абхазия и Южна Осетия, 
както и признаването на териториите за суверенни държави. Освен 
от Русия, Абхазия и Южна Осетия са признати още от Венецуела, 
Сирия, Никарагуа и Науру. Европейският Съюз и Западът като цяло 
все още възприемат териториите за интегрална част от Грузия.  

От октомври 2008 г. на територията на Грузия действа цивилна 
миротворческа мисия на ЕС (EUMM), която извършва денонощни 
патрули по границата с бунтовните области. Абхазия и Южна Осетия 
отказват достъп на мисията до своята територия.  

                                                                 
5 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18941  

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=18941
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До настоящия момент всички опити за разрешаване на конфликта 
чрез посредничество на ООН, ЕС и ОССЕ са напълно безплодни. 
Грузия и Русия остават твърде далеч една от друга в становищата си 
относно бъдещето на суверенния статут и границите на Грузия. В 
същото време Кремъл продължава курса към интеграция с Абхазия 
и Южна Осетия. През 2015 г. влиза в сила договор за стратегическо 
партньорство между Абхазия и Русия, а година по-късно Москва 
подписва и споразумение за интеграция и сътрудничество с Южна 
Осетия. Съществуват планове за провеждане на референдум за 
присъединяване на Южна Осетия към територията на Русия. 
Единственият дебат по този въпрос в осетинското общество е дали 
областта да бъде обединена със Северна Осетия със столица 
Владикавказ или да бъде запазена известна автономия чрез 
създаване на нов федерален субект в рамките на федерацията. 

Все пак, за момента анексиране на Южна Осетия или Абхазия не стои 
на дневен ред за Москва. Поглъщането на някоя от двете области по 
примера на Крим би довело единствено до нови санкции от страна на 
САЩ и ЕС и то в момент когато Русия се намира в икономическа 
нестабилна ситуация, а на преден план стоят далеч по-важните 
приоритети свързани със ситуацията в Близкия Изток. Освен това, 
съществуването на Абхазия и Южна Осетия като два неразрешени 
казуса носи много повече ползи за Кремъл във вид на лостове за 
регионално влияние, от колкото една евентуална анексия 

 

ИЗТОЧНА УКРАЙНА 
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Като резултат от Украинската революция от 2014 г. и нейните 
последствия, в началото на март същата година в исторически и 
културно обвързаните с Русия области на Източна и Южна Украйна, 
се организират масови проруски демонстрации и протести, 
отхвърлящи новото правителство в Киев. В областите Крим, Донецк, 
Луганск, Харков и Одеса само за няколко седмици тези протести се 
превръщат в откровено сепаратистки движения, подкрепени от 
Русия. Дори нещо повече – след провеждането на 
противоконституционен референдум, Кримска област се отцепва от 
Украйна и обявява независимост, а Русия де факто започва 
подготовка за анексия на полуострова. 

В периода 27-29 февруари тежковъоръжени бойни групи без 
опознавателни значи овладяват без съпротива всички ключови 
административни сгради в Крим. По същото време кримският 
парламент гласува обявяването на независимост и назначава Сергей 
Аксионов за премиер на новата република. В следващият месец Крим 
и Русия в сътрудничество извършват всички необходими процедури 
за присъединяването на полуострова към територията на Русия. 
Анексията е нормативно официлиализирана на 18 март чрез договор 
за присъединяване. 

Този акт от страна на Русия може да бъде считана за грубо 
нарушение на международното право. Актът е в пълен разрез с 
Будапещкият меморандум от 1994 г. чрез който Русия изрично поема 
ангажимент за съхраняване на целостта и интегритета на 
суверенната държава Украйна в сътрудничество с Великобритания, 
Франция, Китай и САЩ.6 

Малко след анексията на Крим, неофициално е оказана подкрепа и 
за обявилите независимост Донецка и Луганска републики. Въпреки, 
че от Кремъл отричат каквато и да е намеса, освен хуманитарна 
такава, бързо става ясно, че двете републики трудно биха действали 
самостоятелно и автономно без активно сътрудничество с Руската 
държава. Отговорът на украинското правителство срещу 

                                                                 
6https://www.msz.gov.pl/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_conne
ction_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true  

https://www.msz.gov.pl/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true
https://www.msz.gov.pl/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt?printMode=true
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източноукрайнският сепаратизъм е стартирането на военна 
офанзива, дефинирана в Киев като „антитерористична операция”. 

Слабата и нереформирана украинска армия, разчитаща предимно на 
доброволчески и самоорганизирани отряди, сред които е и 
противоречивият батальон „Азов”, не успява да се справи със 
сепаратистите. На практика правителството в Киев, което освен 
всичко друго се намира и на прага на икономически колапс, просто 
няма ресурса да овладее и възвърне отцепилите се райони в Източна 
Украйна. По този начин динамичният и особено кървав военен 
конфликт постепенно се превръща в слабо интензивен замразен 
такъв. 

Към настоящия момент кризата в Източна Украйна е все още 
неразрешена. Според данни на ОССЕ, и без това крехкото примирие 
между враждуващите страни непрекъснато бива нарушавано 7 , а 
нерегламентирани конвои с оръжия и гориво регулярно навлизат в 
Източна Украйна през руската граница.8  

В крайна сметка бъдещето на региона тепърва ще бъде решавано 
във Вашингтон, Брюксел, Париж, Берлин и Москва. В тази логика най-
логичният път за развитие на конфликта е задържането му в 
моментното латентно състояние. Двете сепаратистки републики ще 
продължат да заздравяват икономическите, политическите, 
институционалните и военните си връзки с Москва, докато 
останалата част на Украйна ще премине през процес на реформи. В 
тази логика голяма част от европейските и американските 
икономически санкции срещу Русия ще останат в сила, а статусът на 
Крим ще бъде оставен непроменен като гаранция, че Москва няма да 
има претенции към други части от Източна Украйна. При това 
положение, украинското правителство неофициално ще се примири 
със загубата на Крим и вероятно и на Донецк и Луганск, но ще има 
възможност да се концентрира върху икономическото си 
възстановяване, без обаче да има възможност да изгради устойчиви 
връзки с ЕС.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 http://www.osce.org/ukraine-smm/230206  
8 http://carnegieendowment.org/2016/04/28/ukraine-reform-monitor-april-2016-pub-63486  

http://www.osce.org/ukraine-smm/230206
http://carnegieendowment.org/2016/04/28/ukraine-reform-monitor-april-2016-pub-63486
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НАГОРНИ КАРАБАХ   

 

 

Нагорни Карабах е относително малък анклав, заобиколен от 
територията на Азербайджан, който се намира под ефективния 
контрол на правителството на самопровъзгласилата се Република 
Нагорни Карабах.  

След колапса на царска Русия, въпросната територия става причина 
за няколко военни конфликта между арменци и азери в периода  1918 
– 1920 г. Година по-късно Нагорни Карабах е овладян от 
болшевиките, а предимно населената с етнически арменци 
територия е поставена като автономна област под контрола на Баку 
в рамките на Азербайджанската Съветска Социалистическа 
Република. Твърдото комунистическо управление успява да задуши 
етническия конфликт за няколко десетилетия, но с наближаването на 
разпада на СССР, напрежението прогресивно започва да се покачва.  

През 1988 г. в Нагорни Карабах избухват междуетнически сблъсъци 
като резултат от решението на местното управление (подкрепено и 
поощрено от Ереван) да присъедини територията към Армения. 
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Москва категорично отхвърля решението на местната власт и 
изпраща армията да потуши размириците и възстанови реда. 

Борбата за Ногорни Карабах ескалира след като Армения и 
Азербайджан обявяват своята независимост от СССР през 1991 г. В 
началото на 1992 г. двете държави вече са в състояние на война 
помежду си, като конфликтът се характеризира с изключителна 
жестокост и множество военни престъпления.9 До края на войната 
през 1994 г. повече от 850 000 азери са принудени да напуснат 
домовете си в Нагорни Карабах и Армения, докато арменските 
бежанци в обратна посока са почти 400 000.10 

Въпреки няколкото инициативи на ОССЕ и ООН за спиране на огъня, 
в крайна сметка Русия се оказва факторът, който довежда конфликта 
до примирие и временна деескалация. Така е и през следващите 
години до днес, като Русия и към момента е основният медиатор 
между враждуващите страни. Въпреки, че заедно със САЩ и Франция 
руснаците председателстват Минската група на ОССЕ, натоварена 
със задачата да намери мирно решение за Армения и Азербайджан, 
повече от ясно е, че Кремъл има доминантната роля в целия процес. 
Все пак, твърде спорен остава въпроса дали Москва има интерес от 
разрешаване на отношенията между Армения и Азербайджан, тъй 
като текущата ситуация, при която Нагорни Карабах е с неизяснен 
статут до голяма степен устройва Русия. 11  Самият конфликт 
предоставя на президента Путин най-добрият възможен лост за 
влияние, на който той може да се надява в тази част на Кавказ. И за 
да остане статуквото непроменено, Кремъл цели запазването на 
пълен паритет между икономически силният Азербайджан и бедната 
Армения. Това се случва по два начина. 

На първо място, Армения е издигната до статус на стратегически 
партньор за Русия. Двете държави членуват заедно в Организацията 
на договора за колективна сигурност (ОДКС), което заедно с двете 
руски военни бази в Армения, гарантира солидно ниво на защита за 
Ереван. Въпреки, че въпросният договор не обхваща Нагорни 
Карабах, все пак територията може да извлича индиректни ползи, 
получавайки евтино въоръжение чрез Армения. 

Освен в ОДКС, Русия и Армения членуват заедно и в Евразийския 
икономически съюз. И тук Нагорни Карабах извлича индиректна 
                                                                 
9 През февруари 1992 г. арменската армия извършва най-голямото клане във войната край град 
Ходжали, при което са избити 161 цивилни азери. 
10 http://www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b5583fd4/unhcr-publication-cis-conference-displacement-
cis-conflicts-caucasus.html?query=nagorno%20karabakh Азербайджан е сред държавите с най-висок 
процент бежанци и вътрешноразселени на глава от населението. 
11 Република Нагорни Карабах е призната единствено и само от Армения като всички политически и 
икономически контакти с останалия свят се извършват чрез Ереван. 

http://www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b5583fd4/unhcr-publication-cis-conference-displacement-cis-conflicts-caucasus.html?query=nagorno%20karabakh
http://www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b5583fd4/unhcr-publication-cis-conference-displacement-cis-conflicts-caucasus.html?query=nagorno%20karabakh
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икономическа полза, посредством достъп до евразийските пазари, 
отново чрез Ереван. 

Разбира се, Русия играе важна роля в конфликта и чрез продажби на 
оръжие и на двете страни, явявайки се основен оръжеен доставчик 
както за Армения, така и за Азербайджан.   Последната сделка между 
Баку и Москва е от 2013 г. на стойност 4 млрд. долара12 - доста повече 
от колкото Армения може да си позволи. 13 Чрез въоръжаване на 
двете враждуващи страни, практически Русия ги поставя в зависимо 
положение, което от своя страна  дава възможност за упражняване 
на контрол върху баланса на силите в региона. 

 

 

ПРИДНЕСТРОВИЕ 

 

Приднестровският конфликт от 1992 г. е поредният зародил се като 
последствие на късогледата политика на СССР по отношение на 
различните етноси в съюза. До 1940 г. Приднестровието е част от 
Румъния като населението е доминантно румънско. След Втората 
световна война, областта минава под контрола последователно на 
Украинската ССР, а след това и на Молдовската ССР. При 
последното прехвърляне, към Приднестровието е придаден и 

                                                                 
12 http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-08-13/azeri-russian-arms-trade-4-billion-amid-tension-
with-armenia  
13 https://themoscowtimes.com/articles/russia-with-turkey-in-mind-announces-big-weapons-deal-with-
armenia-51940  През 2016 г. Армения закупи руско въоръжение на стойност „само“ 200 млн. долара 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-08-13/azeri-russian-arms-trade-4-billion-amid-tension-with-armenia
http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-08-13/azeri-russian-arms-trade-4-billion-amid-tension-with-armenia
https://themoscowtimes.com/articles/russia-with-turkey-in-mind-announces-big-weapons-deal-with-armenia-51940
https://themoscowtimes.com/articles/russia-with-turkey-in-mind-announces-big-weapons-deal-with-armenia-51940


 
DE RE MILITARI XCVIII | Брой 98 

Днестърският регион, населен предимно с руско говорящо 
население. По този начин драстично е променен етническия баланс 
на популацията в Молдова и са посадени семената на бъдещия 
конфликт. 
 
В края на 80-те години молдовското общество е обхванато от 
националистическа вълна. Всички действия на правителството сочат 
за скорошно обявяване на независимост и дори обединение с 
Румъния. Това притеснява властите в Приднестровието, които 
смятат, че в една бъдеща държава доминирана изцяло от румънци, 
етническите руснаци и украинци биха загубили своите права. По този 
начин, вдъхновена от руски национализъм и страхът от румънска 
анексия, малката индустриализирана ивица земя между Украйна и 
Молдова обявява независимост под името Приднестровска 
Молдовска Република. 
 
Разбира се, това води до открит конфликт с Кишинев, който 
прераства до военни сблъсъци между молдовската армия и 
сепаратистите, подкрепени от 14-та съветска армия. Войната 
приключва за 4 месеца без успех за Молдова, а двете страни се 
съгласяват на примирие договорено с посредничеството на Русия. То 
включва създаването на съвместна контролна комисия, както и 
установяването на руски, молдовски и приднестровски 
мироопазващи сили. 
 
Вече 26 г. Приднестровието не е признато от нито един член на ООН. 
Дори Русия. Това не пречи разбира се Русия да бъде по-големият 
брат във всяко едно отношение, а приднестровците да привиждат 
своя покровител като единствен гарант за тяхната сигурност и 
просперитет. За това помага и руската пропаганда, както и все още 
действащата съветска образователна система. Младото поколение 
израснало в годините след разпада на СССР и обучено по идеалите 
и стандартите, характерни за комунистическата епоха естествено 
търси път към Русия. Липсата на перспективи кара младите 
приднестровци да имигрират масово в тази посока, търсейки работа 
и препитание там. 
 
Но няма как и да бъде иначе. Икономиката на Приднестровието е в 
непрекъсната криза, а банковият сектор е слабо интегриран в 
международната икономическа система, правейки международните 
разплащания почти невъзможни. Местните банки на практика са 
клонове на руски финансови институции.  
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Възможностите за развитие на частен бизнес са изключително 
ограничени. Почти всичко, което не е държавна собственост 
принадлежи на компанията Шериф. Тя е създадена през 1993 г. от 
настоящите мултимилионери и бивши служители на тайните служби 
Виктор Гушан и Иля Казмали. Практически Шериф е тотален 
монополист в частния сектор, отговаряйки за верига бензиностанции 
и супермаркети, телевизионен канал, мобилен оператор, фабрики за 
храна и алкохол, хотели, внос на автомобили, както и за футболен 
клуб със стадион на стойност няколко стотин милиона евро. Разбира 
се работата на Гушан и Казмали не се ограничава само до тези 
дейности. Тяхната фирма е активен участник и на политическото 
поле, подкрепяйки повече от активно бившия президент Игор 
Смирнов, който управлява Приднестровието в периода 1991 – 2011 
г.  
 
По този начин кръгът се затваря. По добре познатата и в България 
схема, няколко олигарси преливат икономическата власт в 
политическа такава и обратно. 14  Валутата при тези отношения 
разбира се е рубли, по възможност руски, тъй като приднестровските 
се котират трудно дори в столицата Тираспол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 http://www.kommersant.com/p705753/r_1/The_Old_Guard_Wins_in_Transdniestria/  В замяна на 
подкрепа на правителствените политики, Шериф получава множество облаги, сред които намалени 
такси и импортни тарифи, осигурени от тогавашния шеф на митническата администрация, Владимир 
Смирнов - син на Игор Смирнов. 

http://www.kommersant.com/p705753/r_1/The_Old_Guard_Wins_in_Transdniestria/
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

И през изминалата седмица продължиха нападенията на талибаните 

срещу силите на афганистанското правителство.  

Въпреки опитите за споразумения, военните действия не спират. В 

Южен, Западен и Северен Афганистан бяха проведени няколко атаки 

на талибаните, довели до смъртта на общо над 100 войници. Няколко 

военни пункта бяха превзети, иззето е оръжие  техника.  


