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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, magister cum laude и настоящ докторант 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. 
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ 

 

 

Спирането на огъня, обявено от правителството в цялата страна, но примирието 

не се спази и не успя да прекрати поне за малко насилието на терен.  

Още от 15 юли насам в Алепо, най-населеният в Сирия град, попадна под 

пълна правителствена блокада като силите на президента Башар Асад спряха 

пътя за доставки към опозиционните райони на града. През изминалата седмица 

няколко опозиционни групи започнаха офанзива към западните части, държани 

от про-правителствените сили в опит да пробият обсадата и да отворят отново 

пътят, станал известен като Пътят Кастело.  

Дузина цивилни загинаха в сраженията, но битката продължава в Алепо и 

около града. Спирането на достъпа да пътя Кастело оставя 300 000 цивилни без 
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доставки на храна и медицински консумативи. Според ООН може да се стигне до 

хуманитарна катастрофа.  

 

През изминалата седмица провинциите Дейр ез 

Зор на изток и Идлиб на север, също бяха арена 

на сражения. Въздушен удар удари пазар за 

горива в град Идлиб, като загинаха 14 души, 

включително журналист на Ал Джазира.  
 

В Дейр ез Зор правителствените сили стартираха операция срещу 

контролираните от Даеш („Ислямска държава“) територии в провинцията.  

Армията нанесе 50 въздушни удара и успяха да завземат района ал Синаа. 

Подновената офанзива в Дейр ез Зор идва след като Даеш пое отговорност за 

свалянето на сирийски изтребител. Групировката публикува видео, в което се 

вижда бойци, стрелящи по военен самолет. Пилотът на изтребителят е загинал.  

Това е вторият изтребител, който Даеш свалят за последните 7 дни. По-рано, 

руски пилоти загинаха, когато джихадистите свалиха военен хеликоптер над 

Палмира. 

Между 16 и 18 юли Алепо продължи да бъде арена на 

жестоки удари. На 16 юли варелни бомби удариха 

болницата „Омар бин Абдулазиз“ в държаните от 

бунтовниците централни райони на града. 

Медицинският персонал е започнал евакуация 

незабавно, но има загинали медици. Педиатри и 

кардиолози са прочистили крилата на болницата от 

пациенти към близките улици.  
 

След варелните бомби, пуснати от сирийската армия, са започнали руските 

въздушни удари, които до 18 юли поразиха големи райони в квартал „Ал 

Салихийн“. 10 варелни бомби са ударили гараж за линейки, като са унищожени 

медикаменти, а сградата е почти напълно унищожена. Тя беше единствената в 

Алепо, която продължаваше да работи въпреки обсадата и боевете. Болницата 



5 | P a g e  

 

„Омар бин Абдулазиз“ се намира в квартал „Ал Маади“ и обслужва стотици 

пациенти дневно. 

 

 

На 19 юли водената от САЩ коалиция изстреля 6 ракети в училище в 

Североизточно Алепо, което стана една от най-кървавите атаки на коалицията 

от началото на кампанията преди 2 години.  

Нападението е унищожило училището, намиращо се в ал Тохар – град с 3500 

души население, разположен на 15 км. североизточно от контролирания от Даеш 

град Манбидж. Данните са различни относно броя на убитите, но се смята, че са 

около 160 убити.  

Американското командване съобщи за нападение „в близост до Манбидж“, 

посочвайки 11 удара по 6 различни тактически позиции на Даеш, но не беше 

коментиран удара по ал Тохар, което подслоняваше разселени сирийци. 

Телата на убитите не са били прибрани веднага заради продължаващите 

сражения в града. В Манбидж американските удари прекъснаха доставките на 

гориво, храна, вона и електричество, повреждайки важни инфраструктурни 

обекти. Към момента килограм захар се продава за 6 долара, а чувал брашно 

– за 70 долара, докато килограм домати струва 18 долара. 

Около 70 000 цивилни продължават да са в клопка в Манбидж под обсада на 

Сирийските демократични сили, докато хиляди други са изложени на опасността 
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от въздушни удари и военно настъпление. Хиляди цивилни напуснаха града след 

началото на сраженията в края на май.  

Цивилните в Манбидж са приклещени между 

въздушни удари и снайперисти на Даеш. 
 

На 21 юли две варелни бомби унищожиха сграда, в която се съхраняват 

медицински материали в Алепо.  

Две руски ракети удариха сградата, която се намира в контролиран от 

бунтовници квартал. Тежко ранен е кардиолог, а други 5 са по-леко ранени. 

Клиниката, която се намира в същата сграда, е напълно унищожена. Има 

поражения по превозни средства и помещения, в които се съхраняват тела на 

загинали, а също и помещения за вода.  
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СИТУАЦИЯТА В ИРАК 

 

 

Под 10% от Ирак продължава да е в ръцете на Даеш („Ислямска държава“), 

но напредването по фронтовите линии не кореспондира най-добре с по-добра 

сигурност във вътрешността на Ирак. Това заяви на 21 юли иракският премиер 

на отбраната, Халед ал Обейди.  

През последната седмица иракските сили започнаха усилена подготовка за 

превзимането на град Мосул, който продължава да е най-големият град в 
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ръцете на Даеш. Но самоубийствените атаки в столицата Багдад, които убиха 

над 400 души за седмица и половина, пречат на подготовката. 

При самоубийствен атентат по-рано този месец загинаха 292 души. При 

следващи атаки загинаха над 60 души.  

 

 

Обейди заяви, че битката за Мосул ще изисква по-добра подготовка, подкрепа 

по въздух, по-добро разузнаване, логистика и инженерна дейност. Официалните 

власти в Багдад очакват цивилните в града да започнат да напускат Мосул, но 

това едва ли ще е лесно.  

От близо 2 милиона души, които още живеят в 

града, най-малко 1 500 000 ще бъдат засегнати от 

сраженията и офанзивата по данни на ООН.  
 

Цивилните са в капан, също така, защото Даеш са минирали полета извън 

града, а също има и наблюдение върху местното население, което може да бъде 

използвано като жив щит срещу въздушните удари. ООН предвижда 

хуманитарна криза по време на офанзивата.  

Западни официални лица заявиха отново, че грешките не трябва да бъдат 

допускани отново и без добра подготовка Мосул не може да бъде превзет лесно. 
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В същото време, известният шиитски духовник Муктада Садр, похвали 

серията от оставки в иракския кабинет през тази седмица, при която 7 

министри подадоха оставки, изисквайки останалите да направят същото.  

Във вторник премиерът Хайдар ал Абади прие оставките на 6 души от 

правителството му, включително министъра на вътрешните работи, 

индустрията, петрола, транспорта, строителството и водните ресурси.  

На следващия ден Хюсеин ал Шахристани, министър на висшето образование и 

научните изследвания, също подаде оставка. На 21 юли Садр поздрави 

министрите за техните действия и също призова целия кабинет да подаде 

оставка.  

Според Садр правителството трябва да бъде 

управлявано от технократи, които ще работят в 

името на Ирак, а не за партията, която 

представляват.  
 

Садр призова също напусналите министри да бъдат разследвани за корупция и 

парламентът да извърши извънредна сесия, в която да бъдат назначени нови 

министри.  

През последните месеци поддръжници на Садр често излизаха на масови 

протести в Багдад, за да демонстрират срещу корупцията в правителството и 

призоваха за реформи.  

 


