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 Военна История 
 

 

ТЕМИТЕ ТАЗИ ЕСЕН 
 

 
Здравейте, 

 
След седемнадесет броя, трябва да ви призная че става все по-сложно 
да измислиш как по-разчупено да започнеш редакционната статия на 
списание „Военна История“. Обикновено ви занимавам с някое 
нововъведение или основен проблем, но в случая такива няма. Брой 
17 е един изчистен, добре подреден, класически брой, който ще ви 
представи интересни материали, касаещи актуални и отминали военни 
и политически процеси. Запазваме формата „два броя на година“ и 
продължаваме да представяме нови, за изданието ни автори. 
 
И така, да караме направо, в този брой ще си поговорим за: 
 

− De Re Militari – амбициозен ежеседмичен проект под формата на 
журнал, който има за цел да следи всички актуални конфликти по 
света и да ги представя на своите читатели максимално ясно и 
неутрално. 

− Гражданската война в Ливан и нейните разсейки през 
годините, за които ще ни разкаже Венцислав Божев. 

− Историята и зараждането на Ислямска държава ще бъдат 
представени от първият ни гост-автор, подп. др. Петко Димов. 

− Огнестрелното оръжие през Възраждането ще бъде 
надлежно описано от Калин Димитров, който също дебютира със 
свой текст във „Военна История“. 

− Спомените на опълченеца Георги Стоянов ще бъдат 
публикувани заедно с оригинален ръкопис, предоставени ни от 
неговата внучка Нели Стоичкова. 

− Наемничеството в Сирия – един малко изследва проблем, който 
има ключова роля за разпределянето на грамадните финансови 
потоци, които пресичат раздираната от война близкоизточна 
държава. 

 
Приятно четене! 
 

Александър Стоянов 
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ЖУРНАЛЪТ 

DE RE MILITARI 
> открийте го тук < 

 

През последните четири години Сирия стана първостепенна тема не 

само в новинарския поток, но и в обществото. Гражданската война в 

страната, избухнала след едногодишни протести през 2011 година, 

насочени срещу управлението на Башар Асад, доведе до няколко 

бежански вълни, достигнали и до Европа. 

 

Много често анализите на ситуацията в Сирия минава през четене на 

новини, които са превеждани неправилно или предоставени без 

дълбочина, при което объркванията относно ставащото на терен 

ставаха все повече през последните две години. Ситуацията в Ирак 

също се изостри след надигането на групировката „Ислямска държава“, 

а митовете и легендите затъмниха фактите. 

 

Ето защо се появи De Re Militari. Вярваме, че познаването на 

ситуацията на терен в конфликтни зони е от първостепенна важност, 

когато се опитваме да разберем процеси, случващи се около нас и 

искаме да потърсим отговори на събития, като бежанските вълни, 

които ни касаят пряко . Смятаме, че през последните 5 години се 

изпусна много информация за динамиката на гражданската война в 

Сирия, развитието на ситуацията в Ирак, какво се случва в зони като 

Либия и Йемен, а също Югоизточна Турция, Афганистан…Списъкът 

може да стане дълъг. 
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В De Re Militari ще опитаме да предоставяме възможно по-достоверна 

информация, сверявана от различни източници, без да заемаме една 

или друга страна в отделните конфликти. В първия брой на този 

журнал, който разгръщате сега, ще опишем накратко воюващите 

страни в конфликтите в Ирак, Сирия, Йемен и Либия и ще представим 

обобщена информация за ситуацията в Югоизточна Турция. Главният 

аспект на нашето издание ще е комбинацията от кратки и ясни текстове 

и прецизни карти, които взаимно да се допълват в представянето на 

конкретната обстановка. Именно чрез картите ще опитаме да ви 

представим случващото се на терен в конфликтните зони, тъй като 

смятаме, че така много по-лесно би се разбрала динамиката не само от 

специалисти, но и от читатели-любители.  

 

Планираме да издаваме по един брой на De Re Militari всяка седмица, 

в четвъртък, освен, ако няма извънредни събития в зоните, които 

разглеждаме. Не се ограничаваме единствено в изброените по-горе 

страни – карти, ако е наложително, може да има и на Афганистан, 

Мали, Нигерия и изобщо зони в Близкия изток, Централна Азия и 

Африка, където се водят военни действия.  

 

Смятаме, че подобно издание е нужно. Не само заради обществеността, 

но и заради всички нас, които имаме нужда от знания и отговори за 

онова, което се случва толкова близо до България и Европа. 

 

Авторите 

 

Руслан Трад 

Журналист на свободна практика с фокус върху Близък изток и 

Северна Африка. Създател на първия български блог за Близък изток, 
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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. 

 

Къде да го намерите? 

 

Броевете на De Re Militari  се качват в медийната платформа Клин Клин, 

сайтът на списание „Военна История“, както и в самия блог на De Re 

Militari. 

 

Актуланите новини за конфликтите по света може да следите на 

страницата на De Re Militari във Facebook или на профила в Tiwtter. 
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ЛИВАНСКА 
ГРАЖДАНСКА 

ВОЙНА 
1975 – 1990 

 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ БОЖЕВ 

 

Ливан е малка държава, намираща се в Западното Средиземноморие, 

която има изключително богата история и култура. Територията, чиeто 

минало е свързано с древната финикийска цивилизация, в края на 60-

те години на XX в. е позната по цял свят като „Швейцария на 

Средиземноморието“ – космополитен икономически, търговски и 

туристически център. Въпреки своите изключителни природни 

дадености, все пак географското положение, религията и политиката 

ще отредят на Ливан съдбата да бъде грешната държава на грешното 

място. Между 1975 и 2006 г. народът на Ливан ще бъде въвлечен в 

опустошителна гражданска война, както и в две разрушителни войни с 

Израел. 
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ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗБУХВАНЕ НА 

ЛИВАНСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА 
 

 

 

Политическа система 

 

Една от основните причини за всички кръвопролития, които се случват 

в Ливан, е политическата нестабилност и религиозното разделение, 

които са породени от конфесионалната политическа система на 

държавата. Тази система е базирана на изключително пъстрото 

разнообразие от религиозни изповедания в страната. Нейните основи 

са поставени още по времето на френското управление на мандатната 

територия Велик Ливан.  

 

След края на Първата световна война, бившите османски провинции в 

Близкия Изток са раздадени на Великобритания и Франция като 

мандатни територии, от които трябва да бъдат създадени независими 

държави. Разбира се, неформално тези територии са разделени от 

двете държави доста преди края на войната чрез тайното споразумение 

Сайкс – Пико, подписано през 1916 г. Според него Франция получава 

като сфера на влияние територията на днешните държави Ливан и 

Сирия. Като цяло, това решение се оказва разочарование за почти 

всички араби-мюсюлмани, които са очаквали да бъде създадена една 

обединена арабска държава, но в крайна сметка се оказват излъгани.  
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Разделението на близкия изток по договора Сайкс-Пико – синьо 
френски владения и зона на влияние; червено – британски 

владения и зона на влияние. 
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Договорът между Великобритания и Франция, който разделя Близкия 

Изток  все пак не е ненавиждан от всички араби. Ливанските 

християни-маронити виждат в това споразумение възможност да 

създадат една държава в Близкия Изток, която да бъде управлявана 

изцяло от християни. Една държава, в която те за първи път няма да 

бъдат малцинство, и която ще бъде покровителствана от Франция, с 

която поддържат активни връзки още от времето на кръстоносните 

походи. Поради тази причина  маронитите активно се включват на 

страната на французите във френско-сирийската война от 1920 г. 

 

В крайна сметка  и те не получават това, което са очаквали. 

Създаденият през 1920 г. Велик Ливан  освeн Ливанската планина и 

крайбрежието, включва и долината Бекаа, която до този момент винаги 

е била свързана политически с управлението в Дамаск, а не с Бейрут. 

На практика присъединяването на долината променя  изцяло 

демографската картина на Ливан, тъй като тя е заселена основно с 

мюсюлмани, които освен всичко друго имат и висок прираст на 

раждаемост. Според националното преброяване проведено през 1932 

г. делът на всички християнски общности взети заедно спада от 80%  

на 54%. Делът на маронитите – „твърдото ядро“ на общността – е 

намален от 58%, на 29%. От другата страна, мюсюлманите (сунити и 

шиити взети заедно), вече наброяват 48%“1 При това преброяване 

сунитите излизат с малко предимство от 2% пред шиитите, докато 

доста по-многобройният през XIX в. народ на друзите, наброява само 

7% от цялото население. 

 

1 Zisser, E., Lebanon : The Challenge of Independence, I.B. Tauris, 2000,  5 
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В крайна сметка  е създадена държава, където властта в управлението 

ще бъде разпределена сред различните религиозни групи  

пропорционално  спрямо тяхното представителство сред населението. 

Маронитите така и не получават „своята“ християнска държава, а 

вместо това е създадена такава  където всички религиозни общности 

трябва да участват в управлението и да живеят заедно в мир. Именно 

тези принципи са заложени в конституцията от 1926 г. и Националния 

пакт, който е подписан през 1943 г. от лидерите на основните 

политически сили в страната. Според тях, на първо място, Ливан ще 

бъде считан за арабска държава и като такава основното направление 

във външната политика трябва да е насочено към арабските страни в 

Близкия Изток. Едновременно с това, Ливан ще защитава своята 

национална независимост и суверенитет от различните опити за 

създаване пан-арабско държавно обединение  и ще запази своите 

традиционни връзки със западните държави. Втората част от 

споразумението е свързана с държавните постове. Те са разделени в 

пропорция спрямо конфесионалното разпределение в обществото. 

Следвайки този принцип на делене, президентът на Ливан трябва да 

бъде винаги маронит, министър-председателят трябва да бъде сунит, а 

председателят на парламента – шиит. Съотношението на депутатите в 

парламента трябва да бъде 6:5  в полза на християните. Останалите 

важни позиции в управлението са разделени по същия начин: 

например министърът на отбраната трябва винаги да бъде от друзки 

произход, а заместник-председателя на парламента – православен 

християнин. Управниците на петте области в Ливан са винаги от петте 

основни религиозни подгрупи – маронит, сунит, шиит, друз и 

православен християнин. За маронитите по право е запазена и още 

една много важна длъжност в страната, а именно началник-щаба на 

армията.  
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Националният пакт е резултат от един от редките случаи в историята 

на Ливан  когато е постиган консенсус между лидерите на 

религиозните общности. Маронитите приемат, че страната е арабска и 

поне за момента се отказват от опитите си за установяване на пълен 

контрол над обществото. Те се съобразяват и с международната 

обстановка, където през 1943 г. техният покровител Франция е под 

Разпределение на ливанското население по конфесионален 
принцип към 1932 г. 
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нацистка окупация, а в съседните страни започва да се заражда 

арабският национализъм. От своя страна, мюсюлманите също са 

принудени да се съобразят с факта, че историческите и 

икономическите обстоятелства са наложили маронитите като водеща 

политическа и социална сила в Ливан.  

 

В крайна сметка, никоя общност или религиозна група не е достатъчно 

силна за да наложи своята воля над останалите. От тук произлиза и 

една от основните характеристики на ливанската политическа система. 

Освен, че християни и мюсюлмани винаги са разделени и 

противопоставени помежду си, различните религиозни фракции са в 

постоянен конфликт и вътре в собствените си общности. За да бъде 

разбрана същността на политическите отношения в Ливан, не е 

достатъчно разглеждането само на двустранните отношения между 

християни и мюсюлмани. В повечето случаи всяка общност  е повече 

или по-малко разделена от вътрешни противоречия. Това е така заради 

клановата структура на обществото като цяло. Тази структура е остатък 

от средновековието, когато в областта на Ливанската планина 

общностите на маронити и друзи са управлявани от само няколко 

благороднически фамилии и кланове, които са били в почти постоянен 

конфликт помежду си. По време на гражданската война, хората не се 

бият водени от идеология, а най-често от мотива да защитят фамилната  

чест или тази на своя лидер. 

 

Сложната мрежа от отношения между религиозни фракции и фамилии, 

борещи се за надмощие  не позволява на никоя общност да се обедини 

зад един лидер или семейство. Тъй като нито маронити, нито сунити, 

шиити или друзи успяват да изградят хомогенност, нито една общност 

не може да мобилизира целия си потенциал. По същия начин – 
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сблъсъците между християни и мюсюлмани, на практика неутрализират 

тяхната сила и допълнително генерират напрежение. Това като цяло 

води до една дългосрочна фрагманентация на ливанското общество.  

 

Всеобщата слабост и разпокъсаност на ливанското общество, на 

практика, не позволява съществуването на силна държавност и 

върховенство на закона. Това дава възможност на чужди фактори да 

въздействат във вътрешната политика на Ливан и да се възползват от 

слабостта на държавата. Пример за това е дейността на ООП в периода 

до 1982 г. когато ливанското правителство не се оказва способно да 

спре създаването на автономни палестински райони в страната.  

 

Ливанската идентичност 
 

Към  юли 2015 г. населението на Ливан е 6 184 701 души.2 То е 

съставено от 17 различни религиозни групи. 54 % от населението 

изповядва ислям, като в този процент влизат конфесионалните групи 

на шиитите, сунитите, друзите, исмайлитите, алеуитите др. 

Християните в Ливан са 40.5 %3. Те от своя страна са разделени на 

маронити, източноправославни, източноправославни-арменци, 

арменски католици, асирийски католици, асирийски православни, 

римокатолици, копти, протестанти и др. Географските особености, 

които притежава Ливан  са една от основните причини за тази пъстрота 

на религиозните изповедания. Характерните за Ливан високи и 

труднопроходими планини създават идеалните условия през 

2 Официален сайт на ЦРУ – The World Factbook: Lebanon, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/le.html, достъп на 11.09.2016 г. 

3 Официален сайт на ЦРУ – The World Factbook: Lebanon, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/le.html, достъп на 11.09.2016 г. 
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последните 1000 години  за появата и развитието на различни 

религиозни течения, които да съществуват изолирано, прикрити от 

високите части на планината. 

  

Етнически населението е съставено от 95 % араби, 4% арменци и 1 % 

други. Тази статистика е твърде условна, тъй като, както ще бъде 

обяснено по-надолу, много голям процент от християнското население  

не счита своя произход за арабски. 

 

Маронити – маронитите са етно-религиозна група, изповядваща вид 

източно християнство, което признава върховенството на Ватикана. В 

продължение на няколко века, маронитите успешно се укриват от 

различни религиозни гонения и живеят изолирано и самостоятелно в 

Ливанската планина. В края на XI в. кръстоносните походи достигат до 

Ливан и откриват маронитските общини, за които от 400 години  се е 

смятало, че са заличени от арабите. Установени са силни връзки с 

френските кръстоносци и папската институция. 

  

След завладяването на Близкия Изток от османските турци, маронитите 

успяват да запазят своите отлични връзки с Европа. През 16 в. е 

създаден маронитски колеж в Рим, а един век по-късно Франция се 

обявява за защитник на всички католици в Османската империя, 

включително и на маронитите. До средата на XIX в. чрез търговските и 

икономическите връзки с Франция, сред маронитите започват да 

проникват и западните либерални и национални идеи. В маронитското 

общество навлиза западната модернизация, която все повече започва 

да разделя и дистанцира християните от останалите конфесионални 

групи в Ливан. Маронитските аристократични лидери започват 

постепенно да мечтаят за създаването на една изцяло християнска 
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държава в Близкия Изток. С разпада на Османската империя, тази 

мечта все повече започва да изглежда като реалност. Така съвсем 

логично, повлияни от европейските идеи, се раждат и теориите за 

ливанския финикианизъм и национализъм, които се появяват като 

защитна рефлексия срещу зараждащия се арабски национализъм и 

като опит за сплотяване на християнските общности, които трябва да 

защитят своята безопасност, привилегии и интереси. 

 

Какво,  обаче, представляват тези все още недоказани теории, които 

са подкрепени с твърде малко научни факти?  Те са базирани на това, 

че маронитите всъщност не са араби. Те отхвърлят своя арабски 

произход и арабския език. Според една от тези теории, ливанците са 

потомци на древните финикийци и имат съвсем различна култура и 

история  в сравнение с всички араби в Близкия Изток.  

 

Тези идеи биват умело използвани от християнските политици в Ливан, 

които се обединяват около нея. Мисълта, че ливанците са потомци на 

древните финикийци  дава основание за разграничение на християните 

от мюсюлманите, които от своя страна са обединени около идеите на 

панарабизма и създаването на обединена арабска държава. В подобна 

държава християните биха били едно незащитено малцинство и поради 

тази причина, най-логичната реакция  е да бъде измислена и създадена 

една нова ливанска идентичност, която да обясни и легитимира 

стремежите на маронитите за основаване на християнска държава. В 

последните десетилетия, акцента е изместен от страха от панарабизма, 

към страха от демографския растеж на мюсюлманите и възможността 

маронитите да загубят своето политическо влияние в Ливан.  
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Най-явен изразител на ливанския национализъм е маронитската 

партия Катаиб, която вече три поколения се управлява от семейство 

Джемайел. Тя е създадена през 1936 г. като младежко пара-военно 

националистическо движение и още от основаването си до днес се 

позиционира в дясната част на политическия спектър. Като проводник 

на ливанския национализъм партия Катаиб отхвърля всички леви 

социалистически и панарабистки идеи и винаги е била с 

антипалестинска насоченост. 

 

Друзи – друзите, също както и маронитите са етно-религиозна група, 

която населява територията на Ливан от почти 1000 години. Към 

днешна дата, изключително интересната група на друзите е твърде 

малобройна, но някога, тя е била основен политически и демографски 

фактор в региона. 

 

Вярата на друзите, които наричат себе си „народът на монотеизма“  се 

появява през XI в. като религиозно движение в рамките на 

исмаилисткото течение на шиизма. Друзките вярвания съчетават 

различни компоненти от исляма, християнството, юдаизма, 

гностицизма и древногръцките философски школи. Основна черта на 

друзката религия  е, че  въпреки своята ислямска основа, мнозинството 

от нейните представители не се смятат за мюсюлмани.4 Те безспорно 

признават своя арабски произход и винаги са подкрепяли арабския 

национализъм и панарабизма, но винаги са били дистанцирани от 

исляма като религия. Доказателство за това са някои основни 

теологични различия между исляма и друзката вяра, както и в това, че 

друзите имат свои собствени храмове, които не са джамии. В течение 

4 Dana N., The Druze in The Middle East, Sussex Academic Press, 2003, 18 
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на времето, историческите обстоятелства и изолираният живот в 

ливанските планини, значително дистанцира друзката общност от 

останалите мюсюлмани в региона. Може да се каже, че поради тези 

причини  тази общност се е обособила като един самостоятелен и 

самобитен народ със своя култура и религия, който все пак  осъзнава 

своя арабски произход. 

 

Главен политически представител на друзката общност е Прогресивно-

социалистическата партия, ръководена от семейство Джумблат. 

Партията идеологически се разграничава от  религията и официално 

не се свързва с никоя религиозна група, но на практика, тя получава 

подкрепа основно от представителите на друзката общност и 

представлява техните интереси. 

 

Сунити и шиити – арабите се заселват на територията на Ливан още 

през VII в. и със себе си донасят своята нова религия. През цялото 

средновековие обаче, мюсюлманите не успяват да изиграят решаваща 

роля в управлението на Ливан  заради значителното демографско 

преимущество на друзите и маронитите. Едва след създаването на 

мандатната държава Велик Ливан през 1923 г. и присъединяването на 

долината Бекаа към нейната територия, те добиват достатъчна 

многочисленост. Разбира се, общностите на сунити и шиити са силно 

разделени, като в много случаи влизат в сблъсъци помежду си. Техните 

религиозни различия  често ги поставят в положение на конфликт.  

И двете общности през XX в. биват използвани като инструмент за 

чуждестранно влияние. Сунитите най-често са подпомагани и 

финансирани първо от Сирия, а след това от Саудитска Арабия. От своя 

страна, след революцията в Иран, шиитската общност е активно 
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използвана от радикалното управление в Техеран, чиито основен 

инструмент след 1982 г. е организацията Хизбула. 

 

Разбира се, и шиитите и сунитите се обединяват, ако не от друго, то 

поне от от своя арабски произход и език, които са считани за основни. 

Сунитите населяват основно югоизточната и северозападната  част на 

Ливан, като техен център е град Триполи. В Ливан има силно 

представителство на салафитското движение на сунизма, което е 

характерно със своя силен консерватизъм и желание за връщане към 

фундаментите на исляма. От своя страна шиитите населяват предимно 

южната част на Ливан   по границата с Израел, покрайнините на 

Бейрут, както и долината Бекаа. От различните течения в шиизма, в 

Ливан присъстват представители на течението на Дванадесетте имама, 

което е свързано с Иран. Също така, широко представени са и 

алеуитите, които  пък от своя страна са свързани с управляващо 

малцинство в Сирия 

 

ООП и палестинските бежанци 
 

След войната за независимост на Израел от 1948 г. малко повече от 

100 000 палестински бежанци намират убежище в Ливан. В периода 

1948 – 1967 г. на практика почти всички от тях живеят в бежански 

лагери, разпръснати из цялата страна. Живеещи в повечето случаи при 

мизерни условия, много малко от тях успяват да се приспособят към 

ливанското общество или поне да получат гражданство.  Въпреки, че 

ливанската държава публично подкрепя палестинската кауза и 

желание на палестинския народ да се завърне по родните си места, 

ливанското общество като цяло приема бежанците като чужденци и 
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отказва да ги приобщи. Постепенно палестинците стават обект на 

дискриминация, като правителствата в Бейрут създават множество 

административни пречки, които затрудняват бежанците да 

кандидатстват за работа. Причината, е че палестинците наброяват 

почти 12 % от населението и ако всички те получат гражданство и 

равни политически права, това значително би променило 

политическата система на страната. Нещо повече, палестинците 

изповядват сунизъм, което ги превръща в естествени съюзници на 

сунитската общност в Ливан. Чрез маргинализирането на 

палестинското малцинство  се поставят естествени пречки за 

осъществяването на обединение между двете групи сунити. Появата на 

палестинска политическа организация под каквато и да е форма на 

територията на Ливан, би представлявала потенциална заплаха за 

крехкото ливанско политическо статукво. 

 

През 1964 г. в Кайро на първата среща на най-високо равнище на 

Арабската лига  е създадена Организацията за освобождение на 

Палестина. ООП е призната за единствен представител на 

палестинските интереси и съпротива срещу Израел. Организацията 

никога не се превръща в единно и хомогенно тяло, а по-скоро 

представлява федерация от автономно действащи по-малки 

организации с различни идеологии, които са под контрола на няколко 

висши органа на управление. Една от основните организации, които 

участват в учредяването на ООП  е Фатах, с лидер Ясер Арафат, който 

след 1969 г. оглавява ООП. 
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След гражданската война в Йордания през 1970 г. Ясер Арафат е 

принуден да потърси ново убежище за палестинската организация. 

Това убежище е предоставено от Ливан, с посредничеството на 

египетския президент Гамал Насър. В този момент палестинското 

население в Ливан наброява повече от 340 000 души5. Големият брой 

палестинци  на практика принуждава правителството да приеме 

5 Hirst, D., Beware of Small States : Lebanon, Battleground of the Middle East - 1860 to the Present, Nation Books, 
2010, 87 

Ясер Арафат 
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централата на своя територия. Арафат успява да спечели пълен 

контрол над бежанските лагери, а скоро след това и над целия Южен 

Ливан, където получава подкрепа от местното шиитско население, 

както и от сунитите и друзите.  

 

На пръв поглед решението на Арафат да премести своята организация 

в Бейрут изглежда нелогично. Все пак до този момент неговата 

централа се е намирала в Йордания и много по-лесно би било ООП да 

се премести в Сирия, която е съседна държава. Разбира се, причините 

ООП да отиде в Бейрут съвсем не са базирани на логистична основа. 

За Арафат е пределно ясно, че неговата организация никога няма да 

получи свобода на действие от току що завзелия властта в Сирия чрез 

преврат Хафез ал-Асад, и който е твърде скептично настроен към ООП. 

Поради тази причина Ливан се превръща в идеалното седалище за 

ООП. Политическата нестабилност и растящото напрежение в страната 

създават идеалните условия за Арафат. Той не само има възможност да 

се намеси активно във вътрешната политика на Ливан и да използва в 

своя полза конфликтите между политическите сили, но и ще превърне 

Южен Ливан и палестинските бежански лагери в автономни райони, от 

където ще организира непрекъснати партизански акции срещу Израел. 

Всички тези действия  на ООП и особено агресивното поведение спрямо 

Израел допринасят изключително много за усложняването на 

политическата обстановка в Ливан и разделянето на обществото. 

Агресивното поведение на ООП е последната капка, която прелива 

чашата с дълго трупано напрежение в Ливан и в крайна сметка води 

до избухване на гражданска война. 
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ПЪТЯТ КЪМ ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА 
 

 

 

 

В началото на 70-те години  изцяло променената демографска картина 

на Ливан  дава основание на мюсюлманите да поискат преразглеждане 

на Националния пакт и промени в конфесионалната система, които да 

им дадат повече власт. Естествената реакция на маронитите е да 

окажат твърда политическа съпротива срещу тези искания. Постепенно 

напрежението между религиозните групи нараства, а всяка една от тях 

изгражда и свое собствено военно формирование, което да защитава 

интересите й. Десните и про-западно настроени християнски общности 

се обединяват, водени от двете най-големи маронитски партии Катаиб 

на семейство Джемайел и Национал-либералната партия на семейство 

Шамун. Този пакт се противопоставя на левите и крайно левите идеи 

за арабска интеграция и единство на Прогресивно-социалистическата 

и Ливанската комунистическа партии, които подкрепят палестинската 

кауза на ООП. Като най-харизматичен обединител на про-арабските 

идеи в Ливан се явява лидерът на друзката общност Кемал Джумблат. 

И двете групи партии значително изострят отношенията  в споровете 

си относно палестинците и промените в конституцията, като и двете 

страни в назряващия конфликт получават съответната международна 

подкрепа. Повечето арабски държави активно се свързват с 

мюсюлманско-друзкият съюз и палестиинците, докато Израел се явява 

като изненадващ покровител на християните.  
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До 1975 г. ситуацията в Ливан става критична. По южната граница 

партизанските сили на ООП провеждат почти всекидневни операции на 

територията на Израел. Отговорите на силите на ИОС са 

безкомпромисни. Израелската армия абсолютно безконтролно навлиза 

Кемал Фуад Джумблат 1917-1977 г. 
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на ливанска територия и провежда наказателни акции срещу силите на 

ООП. От тези акции значително страда и местното шиитско население. 

Провеждат се дори операции на територията на Бейрут.  

 

По време на всички израелски нападения на ливанска територия, 

ливанската армия не отговаря нито веднъж. Въпреки че националният 

суверенитет бива нарушен, войската  не се решава да окаже съпротива 

на израелците. Разединената ливанска армия в никакъв случай няма 

капацитет да се справи със силите на ООП, които заедно с друзите, 

шиитите и сунитите са направили общ фронт на действие и са 

превърнали Южен Ливан в автономна област. Съвсем логично е  при 

тези обстоятелства  християните да припознаят в лицето на Израел 

един естествен съюзник, който да бъде в помощ за очистването на 

Ливан от палестинците и омразния арабски национализъм. Еврейската 

държава също би имала полза от сближаване с маронитите, което е 

основано не само на про-западната им ориентация. 

 

Правителството в Тел Авив смята, че слабостта на политическата 

система в Ливан и разцеплението на обществото по отношение на 

палестинците, ще дадат благоприятна възможност за постигане на две 

основни цели. На първо място да се унищожи напълно организацията 

на ООП, както и всички останали следи от арабски или палестински 

национализъм. На второ място да бъде поставено на власт едно 

маронитско правителство, което да бъде приятелски настроено към 

Израел. Изпълнението на тези две цели със сигурност би осигурило 
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траен мир по северната граница на Израел, който да съответства с 

еврейските национални интереси, но не и с тези на палестинците. 

 

Тук би следвало да бъде отбелязана позицията и на една друга 

регионална сила, която има дългогодишни  сериозни интереси или по-

скоро претенции към Ливан. Сирийските лидери в продължение на 

много години смятат, че ливанската територия е неизменна част от 

Сирия (тези възгледи се споделят и от голям брой мюсюлмани в Ливан) 

и поради тази причина имат постоянни претенции, ако не за анексия, 

то поне за постоянен политически контрол. 

 

От друга страна, Ливан значително повишава своето стратегическо 

значение след войната от 1973 г. Това значение значително нараства 

с оглед на разпада на ливанската държавност и възможността за 

пробив на израелско влияние в страната. С оглед на тези факти, 

основна цел на президента Хафез ал-Асад трябва да не бъде допуснат 

превес на про-западно насочените християнски партии, които 

съответно биха осигурили и достъп на Израел до вътрешните политики 

на Ливан. Същевременно с това, трябва да бъде ограничено и 

влиянието на ляво настроените мюсюлмански организации. 

Изпълнението на тези две цели със сигурност ще даде възможност за 

Асад, при благоприятно стечение на обстоятелствата, да осъществи 

контрол над политиката на Ливан и да успее успешно да се 

противопостави на своя враг – Израел. 
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В навечерието на гражданската война, в Ливан цари пълен 

политически хаос. Двете противопоставени групи от фракции са 

вкопчени в безмилостна борба за власт помежду си, докато 

палестинските сили допълнително внасят напрежение със своя 

радикализъм спрямо Израел и неговите съюзници. От своя страна, 

регионалните сили Сирия и Израел чакат удобен момент и повод за да 

се възползват от кризата в Ливан в полза на своите интереси. 

 

 

Хафез ал Асад 1930-2000 г. 
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РАЗПАД НА ДЪРЖАВНОСТТА И 

НАМЕСА НА СИРИЯ 
 

Гражданската война в Ливан продължава цели 15 години. Тя разделя 

семейства и изправя едни срещу други приятели в кървав и жесток 

конфликт. Всичко започва на 13 април 1975 г. Посред бял ден, пред 

маронитска църква в Бейрут е извършен опит за покушение срещу 

лидерът на Катаиб, Пиер Джемайел. Неизвестните извършители убиват 

трима души, но Джемайел оцелява. Още на следващия ден, отряд на 

военното крило на Катаиб атакува автобус превозващ палестинци. При 

нападението, което е отговор на атентата срещу Джемайел загиват 28 

души. От този момент Ливан е в състояние на гражданска война. 

Военните сили на ООП  влизат в сражения с християнските милиции, 

които продължават до края на юни. Тогава Арафат приема примирие и 

палестинците се оттеглят от бойните действия до края на годината. 

 

Междувременно  левите сили водени от Кемал Джумблат и наричащи 

себе си Ливанско национално движение  също се включват във 

войната. Космополитният и лъскав Бейрут става център на жестоки 

боеве между християни и мюсюлмани. Само за няколко месеца 

столицата е превърната в развалини, а кварталите, които са 

трансформирани в бойни полета, вече са отчетливо разделени на 

християнски и мюсюлмански. 

 

В началото на 1976 г. силите на Катаиб се обединяват с останалите 

маронитски и други християнски организации и формират Национален 

фронт. Малко по-късно, отряди на фронта обкръжават палестинския 

лагер Тал ал-Затар, който се намира в покрайнините на Бейрут. Това 
28 

 



 Военна История 
 
действие на християнските милиции отново въвлича силите на ООП в 

бойните действия. 

  

Междувременно е направен опит да бъде създадено правителство, 

което да се справи със ситуацията в Ливан, но действията му са 

напълно неуспешни. В месеците до началото на 1976 г. държавността 

е пред пълен разпад. Ливанската армия, чиито основен офицерски 

състав е от християни, докато повечето войници са мюсюлмани, 

постепенно се дезинтегрира. Офицери и войници дезертират и се 

присъединяват към милицийте на своите конфесионални групи. На 

практика, останала без армия и правителство, Ливанската република 

все повече се задълбочава в хаоса на гражданската война. 

 

От този хаос ще се опита да се възползва Хафез ал-Асад. Той се 

намесва на страната на маронитите и дава предложение за 

конституционни реформи, които, обаче не променят статуквото. С 

подкрепа на Асад е избран нов президент на Ливан – Елиас Саркис, 

който изпраща молба за военна помощ към Сирия за справяне с 

положението и умиротворяване на ООП. На 1 юни сирийска армия в 

състав от 30 000 души и 500 танка6 навлиза на ливанска територия и 

повежда военни действия срещу палестинците. Инвазията среща 

острата дипломатическа реакция от САЩ и Израел. 

 

Няколко месеца по-късно, чрез посредничеството на Арабската лига е 

постигнато мирно споразумение между сирийската армия и ООП. На 

конференцията в Кайро е решено разполагането на арабски 

миротворчески корпус. На практика обаче, този корпус е съставен 

6 Мирчева, Х., История на международните отношения в най-ново време, книга 2, София – Р, 2003 г., 403  
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почти изцяло от сирийски окупационен корпус, който се изтегля чак 

през 2005 г. В продължение на почти 30 години сирийската армия ще 

се превърне в олицетворение на амбициите на семейство Асад за 

контрол над политиката в Ливан. 

  

Временното мирно споразумение договорено от враждуващите страни 

през октомври 1976 г. по никакъв начин не разрешава проблемите. 

Напротив - страната е по-разделена от всякога. Силите на ООП успяват 

да задържат позициите си в Бейрут и дори още повече да ги затвърдят 

в Южен Ливан. Ливанските политици не разрешават своите 

противоречия и не стигат до консенсус, а присъствието на сирийската 

армия в никакъв случай не допринася за постигането на мир. Всякакви 

опити за възстановяване на върховенството на държавността и 

възвръщане на авторитета и цялостта на армията са провалени от 

липсата на политическа воля. Лидерите просто отказват да разпуснат 

своите милиции от страх, че по този начин ще станат уязвими срещу 

своите противници. През март 1977 г. в Бейрут е извършен атентат, 

при който загива лидерът на лявото про-палестинско Национално 

движение Кемал Джумблат. Убийството на Джумблат предизвиква нови 

вълни на сблъсъци и напрежение между християни и мюсюлмани. 

 

Междувременно, политическата обстановка в Близкия Изток започва 

да се изменя. Стожерът на панарабизма и арабския национализъм -  

Египет,  дава началото на мирни преговори с Израел. Инициативата на 

президента Ануар Садат, която след две години ще доведе до 

споразумението от Кемп Дейвид и признаването на държавата Израел, 

се разглежда като чисто предателство от страна на ООП и арабските 

държави. Безспорно подписването на договор между двете държави 
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успокоява южната граница на Израел и позволява на правителството 

да насочи всичките си усилия на север – към Ливан, ООП и Сирия.  

 

ОПЕРАЦИЯ „ЛИТАНИ“ 
 

Още в началото на 70-те години израелското правителство започва да 

лансира идеята за установяване на „пояс на сигурността“ на 

територията на Южен Ливан.  Основната цел е да бъде установена 

буферна зона между Израел и Ливан, която да бъде контролирана от 

ИОС и която трябва да осигури безопасността на израелската държава 

от набезите на палестинците. След началото на гражданската война и 

засилената активност на силите на ООП, идеята за установяване на 

пояс на сигурността  става все по-актуална. В началото на 1978 г. 

мирните преговори между Израел и Египет, които до голяма степен 

разделят арабския свят, дават благоприятни дипломатически условия 

за осъществяването на плана на израелското правителство. 

 

Планът за действие на ИОС е готов, условията са благоприятни, остава 

само повод, който да даде основание на израелските сили да нахлуят 

в Ливан и да се разправят с палестинските федаини. Поводът е една 

атака на палестински командоси, които нападат два израелски 

автобуса на магистралата между Хайфа и Тел Авив. Загиват 37 

израелски граждани, а още 76 са ранените.7  

 

7 Майер, М., Ислямските движения в Близкия Изток, Парадигма, 2008 г., 99
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Четири дни по-късно, израелската армия се разгръща срещу силите на 

ООП в Южен Ливан. След няколко дни тежки сражения и множество 

жертви, смазващото превъзходство в жива сила и техника на ИОС 

принуждават федаините да се изтеглят на север. Палестинците 

изненадващо дълго време успяват да удържат на израелския натиск, 

което само по себе си означава победа за тях. Тежките боеве 

принуждават десетки хиляди шиити и християни  да избягат и да 

потърсят убежище в покрайнините на Бейрут. 

 

Междувременно Сирия и повечето арабски държави официално заемат 

страната на ООП. Това е един от малкото случаи, в които президента 

Асад заема страната на ООП. Винаги до този момент, Сирия е имала 

трудни отношения с палестинците, основани предимно на лична 

антипатия между Арафат и Асад, както и на фактът, че семейството на 

президента е с шиитски произход. 

 

Няколко дни след като израелските военни прекратяват военните 

действия, но не и преди да са изпълнени всичките стратегически цели, 

започват да пристигат и първите сини каски на ООН. Присъствието на 

сили на ООН и международния натиск  принуждават премиера Бегин 

да се съгласи на поетапно изтегляне от Южен Ливан, което се 

осъществява напълно до края на юни 1978 г. Позициите, които са били 

заети от израелската армия са предадени на лидера на християнските 

сили в района – майор Саад  Хадад, който получава правомощия да 

защитава цивилното население и да сътрудничи на мироопазващия 

корпус на ООН. Скоро след като поема контрол над областта, Хадад се 

отцепва от централната власт и президента Саркис и започва да 

действа в сътрудничество с Тел Авив. Провъзгласена е държавата 

Свободен Ливан, която става протекторат на Израел и където армията 
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на Хадад е въоръжавана с израелско оръжие и обучавана от израелски 

военни експерти. В периода до 2000 г. Южноливанската армия на 

Хадад се превръща в основен инструмент, чрез който израелската 

армия осъществява контрол над Южен Ливан.8 

 

Докато се установява временна стабилност в Южен Ливан през 1978 г. 

столицата Бейрут за пореден път става център на ожесточени битки. 

Този път  сирийската армия решава да си отмъсти на маронитските 

милиции, които са подкрепяли военните действия на Израел в Южен 

Ливан. Сътрудничеството между маронитите и президента Асад 

приключва окончателно в момента, когато сирийските танкове 

обкръжават християнските квартали на Бейрут. 

 

ПЪРВА ЛИВАНСКА ВОЙНА 
 

В периода до 1982 г. се наблюдава цялостна промяна в политическата 

картина на Близкия Изток. На първо място стои мирният процес между 

Египет и Израел, чиято кулминация е подписването на мирен договор 

от двете страни и изтегляне на ИОС от Синайския полуостров. Това 

сближаване между Израел, САЩ и Египет води до разединение в лагера 

на арабските страни по въпроса с цялостното отношение към Запада и 

израело-палестинският конфликт. 

 

Междувременно маронитските лидери в Ливан получават открито 

подкрепата на Тел Авив, който упражнява устойчив контрол в Южен 

8 Analysis: Role of the SLA, онлайн статия в BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/760914.stm, 
достъп на 11.09.2016 г. 
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Ливан чрез марионетната армия на майор Хадад. Засиленото 

присъствие на Израел в региона никак не се харесва на Хафез ал-Асад, 

който заздравява своите връзки с ООП и сунитските лидери в Ливан. 

От друга страна, шиитските общности също зачестяват своята дейност 

и се включват в политическите битки, силно повлияни и 

радикализирани от режима в Техеран. Така се появява военното крило 

на шиитската организация Амал, чиято цел е защита на населението от 

набезите на ИОС в Южен Ливан. 

 

В условията на раздираният от конфликти и противоречия Близък 

Изток, под патронажа на саудитския принц Фахд, е създаден план, 

който да реши палестинския проблем. Въпросният план предвижда 

създаване на палестинска държава, която след няколко месечен 

преходен период да обяви независимост, изтегляне на израелските 

селища построени след 1967 г. и компенсации за палестинските 

бежанци. Нищо  обаче не се споменава за ООП, която принципно е 

считана от Лигата на арабските държави за единствен представител на 

палестинския народ. Това е удар по претенциите на Арафат и ясно 

показва амбициите на набиращата сили и влияние  саудитска 

монархия. Израел отхвърля плана и го приема като провокация. 

Отговорът на Менахем Бегин е обявяване на пълна анексия на 

Голанските възвишения и деклариране на твърда решимост за 

използване на сила при всяко заплашително действие от страна на 

някоя от съседните държави.9 

 

9 Голанските възвишения не са просто обект на реторика. Те са изключително важни от стратегическа гледна 
точка както за Сирия, така и за Израел. Причина за това е близостта им до Дамаск, наличието на водни 
източници, както и това, че са от основна важност за военния контрол над границата. 
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В началото на 1982 г. хаосът и напрежението между всички играчи в 

Близкия Изток са абсолютни. Израел не успява да се отърве от ООП 

през 1978 г. и отново търси повод да се разправи със своя противник, 

този път окончателно. Ликвидирането на ООП е от първостепенна 

важност за израелското правителство, защото това не само ще открие 

път за контрол над Ливан, но и ще улесни анексирането на Западния 

бряг. За Бегин, ООП представлява връзката между Западния бряг и 

Ливан. Той вярва,че ако Израел изтласка въоръжените сили на ООП 

извън Ливан, палестинците на Западния бряг ще бъдат изолирани и 

следователно, по-податливи към израелска анексия10. 

  

След операция „Литани“ от 1978 г. става ясно, че влиянието на ООП не 

може да бъде изкоренено без да бъде подобрена ситуацията с 

политическата стабилност в Ливан, както и че федаините няма да бъдат 

унищожени само и единствено чрез ограничена военна операция в 

Южен Ливан. Поради тези причини  в сила влиза план, включващ пълно 

унищожение на ООП, пропъждане на сирийската армия от Ливан и 

съставяне на правителство, което да е благоприятно разположено 

спрямо Израел. В основен съюзник за този план ще се превърне 

лидерът на маронитските милиции Башир Джемайел, който до този 

момент се е изявил като умел военен командир и харизматичен лидер. 

За няколко години, Джемайел успява да се пребори с конкуренцията 

на „тигрите“ на Камил Шамун и да обедини всички християнски 

милиции под свое командване. Нещо, което го превръща в едноличен 

10 Cleveland, W., Bunton, M., A History Of The Modern Middle East, Boulder: Westview Press, 2009, 386 
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лидер на маронитската общност и единствен представител на нейните 

интереси. До пролетта на 1982 г. Джемайел и Бегин са установили 

основата на своето взаимодействие. Избухването на Първата ливанска 

война е само въпрос на време. 

 

Поводът отново е осигурен от някои от действията на ООП. В началото 

на юни 1982 г. палестинските федаини стартират серия от ракетни 

атаки срещу израелски селища в Галилея. Почти по същото време 

радикалният палестински терорист Абу Нидал, който по това време е 

свързан основно с Ирак, организира атентат срещу израелския 

посланик в Лондон. Британските разузнавателни служби не дават ясни 

сведения за участието на ООП в атентата, но отговорът на ИОС е 

категоричен. В ход влиза операция „Мир за Галилея“. 

 

На 6 юни Израел стартира широкомащабна война срещу Ливан и ООП. 

Целта е унищожение на палестинските бази в Южен Ливан и 

политическата им инфраструктура в Бейрут, както и осигуряването на 

президентския пост за Башир Джемайел. След девет дни изключително 

тежки боеве и множество цивилни жертви, израелските войски 

принуждават палестинците да се изтеглят от южната част на страната 

и да се укрепят в Западен Бейрут и бежанските лагери Рашидия, ал-

Бас, Дамур, Сабра и Шатила. На 15 юни израелските танкове, 

подкрепени от милициите на Джемайел обсаждат столицата и я 

подлагат на пълна блокада по суша, въздух и вода. Израелската 

авиация започва всекидневни бомбардировки на бежанските лагери и 

Западен Бейрут. 
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Междувременно, още от първия ден на войната, международната 

общественост реагира остро срещу действията на Израел. САЩ 

страните от ЕИО и СССР призовават за незабавно прекратяване на 

огъня. ООН излиза с резолюция и становище, отхвърлящо всички 

действия на израелската армия, която вече е започнала сриване на 

палестинските лагери посредством булдозери. Сирийската армия  също 

не успява да се противопостави на ИОС. За около две седмици силите 

на Асад понасят тежки поражения и губят контрола върху пътя Бейрут-

Дамаск. 

 

Въпреки призивите за прекратяване на военните действия, мирните 

проекти от страна на специалния посланик Филип Хабиб и изявената 

готовност на Арафат да предаде оръжието си, израелската армия 

продължава своите безкомпромисни действия. Жестоката блокада на 

Бейрут продължава, но Израел е загубил своето тактическо 

Башир Джемайел 1947-1982 г. 
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предимство. Вече не се водят  бързите и разсичащи противника 

маневри, които са характерни за ИОС и са носели успех в предишните 

войни. Жертвите, понесени в първите няколко дни принуждават 

ръководителя на операцията ген. Ариел Шарон да бъде предпазлив и 

да подложи на обсада палестинците в Западен Бейрут. За период от 

три седмици  израелските войски се въвличат в статични военни 

действия и безкрайни бомбардировки, които не носят никаква изгода. 

Напротив – единственият резултат от бомбардировките, в които 

загиват хиляди цивилни , е пълното дискредитиране на действията на 

Израел и повишаване на престижа на Ясер Арафат. Блокиран в Бейрут, 

той се обръща с молба за помощ към Западните държави. В крайна 

сметка успява да започне преговори за изтегляне на ООП, като си 

изгражда имидж на герой-мъченик, който е жертва на израелската 

агресия и жестокост. Въпреки, че със сигурност няма да може да 

договори предишния статут на ООП в Ливан, все пак Арафат съумява 

да спаси организацията и да извлече значителни дивиденти. 

 

Между август и септември 1982 г. всички федаини и представители на 

сирийската армия в Бейрут са евакуирани под протекцията на 

американски, френски и италиански военни. Въпреки присъствието на 

този корпус, израелската армия нарушава многократно поетия 

ангажимент да спре бомбардировките си. Отделения на специалните 

части дори проникват в Западен Бейрут. 

 

Ситуацията в Близкия Изток за пореден път достига до патова 

ситуация, в която никой не е победил напълно. Все пак, на пръв 

поглед, по всичко изглежда, че правителството на Бегин е изпълнило 

голяма част от своя замисъл. Централата на ООП е унищожена в 
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Бейрут, а почти всичките й бойци са евакуирани в Тунис. Малко преди 

това, в края на август, в присъствието на израелски военни, са 

проведени президентски избори, които напълно очаквано са спечелени 

от  Башир Джемайел. Израелското правителство има поводи за радост. 

Само няколко дни по-късно Джемайел посещава своите съюзници в Тел 

Авив. Не се знае какво точно е обсъждано и договорено тогава, но на 

14 септември новият президент на Ливан е убит след взрив в 

централата на партия Катаиб. 

 

Ден след убийството на Джемайел, армията на Израел навлиза в 

Западен Бейрут и обкръжава за пореден път бежанските лагери  под 

предлог, че там са скрити отговорниците за атентата.  На 16 септември  

части от маронитските милиции навлизат в лагерите Сабра и Шатила и 

в продължение на два дни, само на няколко стотин метра от 

израелските позиции избиват повече от хиляда цивилни. Зверствата  

извършени там провокират общественото мнение в Израел. Появяват 

се много критични гласове, които осъждат не само престъпленията  

извършени в Сабра и Шатила, но и като цяло кампанията на ИОС в 

Ливан. В отговор на отправените критики, правителството създава 

комисията Кахан, която трябва да разследва случилото се в 

бежанските лагери. Крайното становище на нейните членове е, че 

военното командване е непряко отговорно за зверствата, тъй като е 

имало възможност да попречи на маронитските милиции да нахлуят в 

Сабра и Шатила. В резултат на това, военният министър Ариел Шарон 

подава оставка, а политическата кариера на Менахем Бегин  на 

практика приключва. 
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ПРИМИРИЕ И ИЗРЕЛСКА ОКУПАЦИЯ НА 

ЮЖЕН ЛИВАН 
 

На 21 септември 1982 г., ливанският парламент избира за президент 

братът на убития Башир Джемайел – Амин. Седмица по-късно, на 

територията на републиката се завръща многонационалният 

мироопазващ корус, съставен отново от американци, французи и 

италианци. В присъствието на миротворците започват и преговорите за 

установяване на мир между Ливан и Израел. Преговорите протичат в 

изключително тежки условия поради огромното напрежение в страната 

и постоянните противоречия между различните политически сили, 

които не могат да стигнат до общи позиции по проблемите на Близкия 

Изток. 

 

До края на октомври Амин Джемайел води разговори с израелското 

правителство  чрез посредничеството на американските посланици. 

Постигната е формална уговорка израелската армия да се изтегли от 

Ливан, но все пак да си запази правото на установяване на буферна 

зона за сигурност в южната част на страната. Изтеглянето трябва да 

бъде гарантирано чрез договор, който, на практика, ще осигури 

признаването на израелската държава от страна на Ливан. Това 

споразумение не само ще признае Израел, но по всяка вероятност ще 

доведе и до подписването на мирен договор между двете държави. 

Нещо, което определено ще накърни интересите и амбициите на 

сирийския президент Асад и ще го постави в изолация. Той категорично 

отхвърля идеята Сирия и останалите сили на ООП да се изтеглят преди 
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това да е направено от израелската армия. До началото на 1983 г. Амин 

Джемайел провежда множество двустранни преговори с Израел, САЩ, 

Сирия и ООП за изтегляне. Президентът си поставя невъзможната 

задача да успее да убеди Асад, Арафат и Бегин да стигнат до някакъв 

общ консенсус, без това да повлияе на суверенитета и целостта на 

Ливан, като в същото време се опитва и да изглади противоречията на 

всички общности вътре в собствената си страна и да прекрати 

гражданската война. 

 

Междувременно в Ливан пристигат части от иранската национална 

гвардия, които започват усилено да обучават шиитските милиции. Те 

вдигат бунт и овладяват Баалбек, като на всякъде из града се появяват 

плакати с лика на аятолах Хомейни. Шиитите,  подкрепени от Иран,  

искат създаването на ислямска република в Ливан. Те са изключително 

враждебно настроени срещу западното присъствие в страната и 

насочват омразата си към американското, френското и иракското 

посолство. Загиват десетки души. По същото време започват и кървави 

сблъсъци между друзи и християни в Шуф. 

 

На 17 май 1983 г. е подписан мирен договор, който слага точка на 

положението на война между Ливан и Израел, но нищо повече от това 

за момента. Според условията на споразумението, израелската армия 

напуска околностите на Бейрут, като запазва присъствие в Южен 

Ливан. Правителството в Тел Авив държи на своето желание за 

установяване на зона за сигурност контролирана  от ИОС в южната част 

на страната. Израел също така, ще поддържа и неофициално свое 

представителство в Бейрут и ще спомогне за възстановяването на 

ливанската армия. От своя страна Джемайел поема ангажимента да 

убеди местните паравоенни организации да предадат оръжието си. 
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Това определено може да се счита за дипломатическа победа за 

Запада. Тя позволява на Израел да запази своето присъствие в Ливан, 

но все пак не успява окончателно да изключи Сирия от уравнението. 

Президента Асад е решен да не се отказва от своите цели и в 

следващите месеци използва някои от своите козове. 

 

През есента на 1983 г. шиитските организации Ислямски Джихад и 

Амал, които са близки до Иран и алеуитския режим в Дамаск  

извършват серия от атентати срещу квартирите на амeриканските и 

френските сили. 

 

Загиват стотици души, което води до изтеглянето на френските военни 

от Ливан. В същото време Асад прави неуспешен опит да се отърве и 

След атентата срещу казармите в Бейрут, 23ти октомври, 
1983 г. 
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от станалият вече твърде неудобен Ясер Арафат. През ноември в 

продължение на три седмици  лидерът на ООП е обкръжен в северния 

град Триполи от отцепници от неговата организация, подкрепени от 

сирийски военни. В крайна сметка, Арафат е евакуиран с помощта на 

Франция.  

 

ПОЯВАТА НА ХИЗБУЛА И 

СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ ТАИФ 
 

След изтеглянето на многонационалните сили последвано от 

изтеглянето на израелската армия в Южен Ливан, страната за пореден 

път попада под контрола на десетките военни милиции, които 

пропагандират различни идеи и каузи. Въоръжени по-добре от всякога 

от външните фактори, местните отряди се въвличат в постоянни и 

непрекъснати военни сблъсъци. Бомбените атентати стават ежедневни, 

като най-често използваният метод е взривяването на коли- бомби в 

гъсто населени райони. Грозна и безсмислена война, от която 

единствените губещи са цивилните граждани. На всеки двадесет 

жертви, деветнадесет от тях са невинни, а само един е въоръжен 

боец.11 Хаосът и безумието стигат до такива нива, че в един момент не 

стигат старите фронтове между християни и мюсюлмани, но се отварят 

и нови – този път между бившите съюзници от Националното движение. 

Не само това. Дори и някоя група да установи превес в определена 

област, нейните членове започват да водят битки и помежду си. Най-

11 Hirst, D., Beware of the Small States, 207 
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явният пример за това е конфликтът между двете най-големи шиитски 

организации  - Хизбула и Амал. 

 

Организацията Хизбула може да бъде считана за най-сериозното 

последствие от Първата ливанска война. Вакуумът, който се получава 

в Южен Ливан след прогонването на ООП от там, постепенно бива 

успешно запълнен от новосформираната шиитска организация. Тя  

официално е създадена през 1985 г., но нейната основа е поставена 

няколко години по-рано. След ислямската революция в Иран през 1979 

г. е взето решение за създаване на политически субект в Ливан, който 

да бъде използван като инструмент за разпространяване на идеите на 

революцията и осъществяване на интересите на аятолах Хомейни. 

Ливан представлява идеалното място за изграждането на подобна 

партия  поради няколко причини. На първо място конфесионалният тип 

на общественото управление създава благоприятни условия за 

маргинализирането на шиитската общност, която е и най-бедната в 

Ливан и има силно усещане за съществуваща социална 

несправедливост. На второ място стои гражданската война, а след това 

и нахлуването на израелската армия. Тези събития допълнително 

утежняват положението на шиитското население, което става 

изключително податливо на разпространение на радикални и 

фундаменталистки идеи. Веднъж вече пуснали корен, те много лесно 

изграждат омраза към чуждото присъствие на многонационалните сили 

и прозападно настроените християнски общности. 

 

До 1991 г. Хизбула, активно подкрепена, финансирана и въоръжавана 

от Иран, успява да се включи в политическите противоборства в Ливан. 

Организацията се настанява в южната чст на страната и започва 
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активни действия срещу Израел, маронитските милиции и по-умерено 

настроените шиити. 

 

Докато Хизбула и Амал се вплитат в битка за контрол над шиитското 

население, силите на ООП отново се опитват да спечелят своето 

присъствие и авторитет в страната. Техните бойци се завръщат в Ливан 

през пристанищата, които са контролирани от маронитските милиции.  

Завръщането на федаините води до „войната на лагерите“ в периода 

1985-1989 г. Тази война разрушава напълно единството, което са 

имали някога мюсюлманските леви организации и изправя едни срещу 

други шиити, сунити и федаини, които се сбиват за контрола над 

палестинските бежански лагери. 

 

Политическата криза се задълбочава още повече когато на 30 

септември 1988 г. президентът Амин Джемайел назначава 

главнокомандващият ливанските въоръжени сили ген. Мишел Аун за 

министър-председател. В същото време Ливан има и друг премиер – 

назначеният само временно след убийството на Рашид Караме през 

1987 г, Селим ал-Хос. По този начин в Ливан се установяват две 

паралелно действащи правителства. Едно християнско в Източен 

Бейрут и едно мюсюлманско, подкрепено от Сирия – в Западен. 

  

Като цяло развитието на събитията в Близкия Изток показва, че чрез 

намесата си до момента  САЩ, СССР и страните от Западна Европа  са 

неспособни или не желаят да спомогнат за решаването на проблемите 

в Ливан. В крайна сметка държавните ръководители на страните от 

Лигата на арабските държави  започват дълги и тежки преговори, на 

които изпъкват техните различия и противоречия. Въпреки тези 

противоречия, все пак през 1989 г. е взето решение за свикване на 
45 

 



 Военна История 
 
мирна конференция в Таиф, Саудитска Арабия. Ливанската делегация 

е съставена от членовете на последния ливански парламент, избран 

през 1972 г. както и от заместници за тези, които са загинали по време 

на войната. Текстът, който те ще приемат, и който трябва да 

представлява символ на националното помирение от тук нататък ще 

гарантира по-сериозна роля на мюсюлманите в управлението на 

държавата. Основната промяна е прехвърляне на правомощия от 

страна на президентската институция  към тази на министър-

председателя и неговия кабинет. Променено е и съотношението между 

християнски и мюсюлмански депутати в парламента, като то вече ще 

бъде напълно изравнено. Тази промяна е в полза на шиитското 

малцинство, което получава най-много нови депутатски места. 

 

Споразумението от Таиф може и да прекратява на пръв поглед 

гражданската война, но в никакъв случай не решава проблемите на 

Ливан. То не премахва конфесионалната система и затвърждава 

религиозната принадлежност като основен фактор на разделение в 

държавата. Освен това споразумението не само, че не споменава нищо 

за пълно изтегляне на чуждестранните сили в страната, но напротив – 

то дава екслузивни права на Сирия върху ливанската политика. На 

практика, Сирия става гарант за изпълнение на договореностите, а 

присъствието на нейната армия превръща Ливан просто в един 

протекторат. Тези причини дават повод за ген. Аун да обяви война за 

независимост. 

 

Още в началото на 1989 г., няколко месеца преди срещата в Таиф, Аун 

повежда военна кампания срещу автономно действащите от неговата 

власт пристанищни градове, които са контролирани от християни. Тези 

негови действия му печелят симпатии сред мюсюлманските среди и му 
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изграждат имидж на патриот и националист. След подписването на 

договора от Таиф и с военната подкрепа на Ирак, генералът обявява 

война на Сирия и нейните съюзници, като основната му цел е 

изтласкване на силите на Асад и установяване на контрол над цялата 

страна. Макар и първоначално да е подкрепена от местните сили, 

кампанията на Аун бързо се дискредитира от жестокото му отношение 

към живота на цивилните. В крайна сметка,  през октомври 1990 г. 

сирийските танкове принуждават Аун да капитулира и да напусне 

Ливан. 

 

С поражението на генерала, в Ливан настъпва мир. Под управлението 

на новия президент Елиас Храви и неговия про-сирийски кабинет, 

ливанските милиции започват поетапно разоръжаване, като 

единствено Хизбула отказва да спази договореностите. Въпреки 

установеният мир, наяве остават няколко проблема, които ще бъдат 

повод за нови конфликти и втора война с Израел през 2006 г. Първият 

е конфесионалната система, която повече от всякога е запазила и 

задълбочила религиозните различия на общностите, които и до ден 

днешен гледат една към друга с дълбоко недоверие. Другият е 

присъствието на израелски и сирийски окупационни корпуси, които 

наравно с агресивното поведение на Хизбула ще бъдат непрекъснат 

източник на напрежение и насилие в следващите години. 
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ИСТОРИЯ И ЗАРАЖДАНЕ НА 

ИДИЛ 
 

 

подп. д-р Петко Димов 
Служил в различни формирования на Българската армия. Бил е главен асистент в 

Националния военен университет Васил Левски - Велико Търново, завършил е 

Военна Академия "Г.С.Раковски" и Психология във ВТУ Св. св. Кирил и Методи. 

Понастоящем е главен експерт в канцеларията на Командващия на Съвместното 

командване на силите. Интересува се от темите за Информационната война и в 

частност влиянието на Интернет пространството при формиране на общественото 

мнение по въпросите на Националната сигурност и отбрана. 
 

 

„Ислямска държава“, ИДИЛ или ДАЕШ са най-често срещаните думи във 

войната срещу тероризма, които се чуват всеки ден по телевизията или 

в социалните медии. Абревиатурата ИДИЛ произлиза от „Ислямска 

държава в Ирак и Леванта“, докато ДАЕШ е арабското наименование 

на „Ислямска държава”: al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, но 

сред арабите тази дума може да се приеме за обида, нещо като „да 

стъпчеш“ или „фанатик налагащ се над другите“. Освен тези има и още 

няколко по-малко известни наименования, като „Ислямска държава в 

Ирак и ал Шам”. Ал Шам е старото име на района на Сирия и Ливан.  

В крайна сметка както и да ги наричаме зад тях стои една и съща 

организация, която със средствата на радикалния ислям се превърна в 

най-голямата световна заплаха. Халифатът на Ислямска държава се 
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стреми да привлече всичките почти 2 милиарда мюсюлмани от целия 

свят, не само в Близкия Изток. Към момента основните и съставки се 

състоят от приблизително тридесет хилядна армия на бивши офицери 

и разузнавачи на Арабската социалистическа партия БААС, различни 

организации на „Ал-Кайда“ и фанатични чуждестранни бойци от 

десетки други държави. 

 

 
 

За да бъде спрян ИДИЛ трябва да се разберат причините за нейното 

раждане,  целите за които се бори и методите които използва, за това 

в тази статия се предлага кратка хронология на историческото 

развитие и създаването ѝ.  

 

Казват, че ИДИЛ се ражда от войната в Ирак, но генезисът на събитията 

трябва да се търси още от тайния договор Сайкс-Пйко в който 

Великобритания и Франция изкуствено разделят бившите владения на 

Османската империя. През Първата световна война те насърчават 
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арабите да се борят против Османската империя в замяна да се създаде 

на национална арабска държава на арабската от Персийския залив до 

Средиземно и Черно море, което не се получава.  В страните от този 

регион се надига вълна на антиколониализъм, от което се възползват 

организации, като Арабската Социалистическа Партия БААС, която се 

бори за обединение на всички араби.  

 

След отдръпването поради невъзможност за управление на колониите 

от Франция и Великобритания в повечето близкоизточни страни 

започват да идват на власт  различни авторитарни режими и диктатури. 

По европейските стандарти Хосни Мубарак, Саддам Хюсеин и Хафез 

Асад са диктатори, но по местните мерки са реформатори модернисти, 

които изграждат работещи икономики, образоват населението и 

утвърждават светски институции. Бруталните им методи потискат 

инакомислещите, но посичат в зародиш и религиозния екстремизъм.  

След края на Студента война започва заграбване на освободените зони 

за влияние и САЩ установяват  влиянието си върху полумесеца – 

Северна Африка, Близък Изток, Кавказ и Източна Европа. Арабските 

режими обаче упорстват в независимостта си, разчитайки на 

устойчиви, суровинни икономики. Последваха войните в Персийския 

залив, под предлог за защита на демокрацията и човешките права. 

Коалицията на желаещите ръководена от САЩ очакваше бърза военна 

победа, но когато накрая Саддам е свален, всички регулаторни 

структури, които удържаха личните, племенните и религиозните 

напрежения от 1917 г. насам, изведнъж изчезнаха.  

 

Самият Саддам Хюсеин е знаел, че няма да успее в прекия военен 

сблъсък с тази велика технологична сила и още шест месеца преди 

войната създава план за асиметрични бойни действия с отчитане 
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слабите места на редовната американска армия. Иракското виеше 

командване, заедно с разузнавателните служби, предварително 

разработва военен план, наречен „Могадишу на Тигър“, или „Проект 

111“ в който залагат военните формирования на Въоръжените сили да 

изчезнат и да се сражават, като бунтовническа армия от собствените 

си градове. 

 

Когато настъплението започна, Иракската армия, някога четвърта по 

численост в света, просто изчезва за една нощ, като войниците 

захвърлиха униформите си. По време на основната бойна фаза на 

конфликта много малка част от големите формирования на редовната 

Иракска армия се изправят срещу съюзниците.  От друга страна, 

тактиката на протакане на специалните сили „Федаините на Саддам“ 

трансформира широкомащабните операции в партизански нападения и 

терористични актове. След двадесет и един дни сражения президентът 

Джордж  Буш обявява „мисията за изпълнена“, а коалицията е загубила 

само 139 войници. В Багдат настъпва хаос и дни по-късно във всички 

иракски министерства пламват пожари за прикриване на следите на 

бившия режим. Изгубена е всяка надежда за разкриване на плановете 

на режима.  

 

Коалицията постепенно налага възстановяване на реда в пределите на 

Ирак, но през май 2003 г. Саддам Хюсеин укриващ се близо до родния 

си град Тикрит издава заповед за започване на въстаническо 

движение. От този ден до оттеглянето на американската армия има 

4493 загинали и 32 хиляди ранени, а по данни на ООН има 155 хиляди 

убити в следствие войната в Ирак. 
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Саддам е заловен и убит, но той не  единственият с план за следвоенен 

Ирак. Осама бин Ладен ръководител на терористичната организация 

„Ал-Кайда“ планира бунтовници, подобни на афганистанските 

талибани, да се бият редом с баасистите.  

  

„Ал-Кайда“ води началото си през 1988 г. когато арабите се събират 

в Пешавар, Пакистан за борба със силите на СССР в Афганистан. Осама 

бин Ладен още тогава не е бил съгласен с ръководителя си Абдула 

Азам, относно това какво трябва да правят след войната.  Бин Ладен 

лансира идеята да се  създаде ислямски халифат, обхващащ целия 

мюсюлмански свят.  За тази цел професионално обучени терористи 

трябва да провокират САЩ и Запада да нападнат Афганистан, при 

което САЩ да претърпи военно и политическо поражение, подобно на 

Съветския съюз. Бин Ладен убива Азам и завзема контрола над огромен 

брой бойци, които се канят да напуснат страната след края на войната. 

Той създава нова групировка - „Тензим Ал-Кайда ал-Джихад („Щаб на 

организацията за свещена война“) и разпространява идеологията си 

посредством книги, аудио касети и др. 

  

„Ал-Кайда“ трябва да насърчи емиграцията на милиони мюсюлмани към 

идеалната земя за тях. Очаква се „Ал-Кайда“ да ги зарази с вярата и 

да използва технология за привличане на нови последователи. 

Въпреки че това не става Ал Кайда се утвърждава като най-голямата 

политико-военна грешка в американската история. След 

терористичния атентат на 11 септември президентът Джордж Буш и 

приближените му използват възможността за да променят из основи 

лицето на мюсюлманския свят. За съжаление, онова, за което не си 

дават сметка е, че инвазията ще потвърди реторика на Осама бин 

Ладен.  
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Религиозната система на ИДИЛ не води началото си от Ирак, тя винаги 

е била дълбоко вкоренена в плана, започнат от Бин Ладен и 

впоследствие изпълнен от йорданския лидер на „Ал-Кайда в Ирак“ - 

Абу Мусаб ал-Заркауи.  През 80-те Заркауи е дребен престъпник, 

който заминава за Афганистан да воюва със Съветските войски, но 

пристига твърде късно.  Там научава повече за неосалафитското 

движение и среща Бин Ладен, който го окуражава да се върне в 

родината си и да оглави собствено движение за джихад. По пътя си 

през иракски Кюрдистан се среща също с лидерите на кюрдската 

джихадистка групировка „Ансар ал-Ислам. В Йордания харизматичният 

лидер създава групировката „Монотеизъм и свещена война“, или 

„Джамаат ал-Таухид-уал-Джихад. 

През първата половина на деветдесетте последователят на Бин Ладен 

и Египетския ислямски джихад Айман ал-Зауахири, се установяват в 

Хартум, Судан. Малко по-късно провежда първите си атаки срещу цели 

на Запада в  Йемен. След победата над местните военачалници в 

Афганистан талибаните канят Бин Ладен да разположи оперативната 

си база в Кабул. Там той обучава избрани професионалисти терористи 

да извършват атаки срещу Запада, в това число осъществяване на 

планове за взривяване на дванадесет самолета над Тихия океан, 

убийство на папата, както и врязването на натоварен с бомби самолет 

в централата на ЦРУ. 

 

Втората половина на 90-те години „Ал-Кайда“ атакува американските 

посолства в Кения и Танзания, след като Бин Ладен излиза с 

официална декларация, че обявява война на Съединените щати и 

Запада. САЩ отговарят с крилати ракети, които почти убиват Бин 

Ладен в терористичния базов лагер „Зауар Кили“. Лодка бомба 

успешно поразява американския боен кораб „Коул“ в Йемен. Усилията 
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достигат своя пик на 11 септември 2001 г. със събарянето на  

Световния търговски център в Ню Йорк и атаки на Пентагона  при които 

загиват над  3000 граждани. САЩ напада Афганистан и Ирак, като 

създават нова провалена държава податлива на атаките на Ал Кайда, 

която се развива с бързи темпове.  

 

Заркауи и „Таухид-уал-Джихад“ преминават в Ирак през март 2003 г. 

по призива на Саддам Хюсеин да защитят страната от американската 

инвазия. Заркауи установява командването си във Фалуджа и 

търпеливо чака домакините му да бъдат унищожени. По това време към 

Ирак през Сирия се стичат джихадисти от целия мюсюлмански свят, 

подкрепени от глобалните  координатори на „Ал-Кайда“. Следват ги 

десетки малки салафитски групировки и около 2006 г. всички те 

започват да се консолидират под контрола на „Ал-Кайда“.  Бин Ладен 

иска всички ислямистки клетки да се обединят под едно общо 

командване и в крайна сметка да формира ислямската нация в сърцето 

на Ирак. Дори първоначално носи името „Ислямски емират в Ирак“ 

ИЕИ.  

 

След смъртта на Заркауи на 7 юни 2006 г. Ал Кайда взима решение да 

се paзклони в двойно командване, начело с египтянина АбуАюб ал-

Масри и иракчанина Абу Омар ал-Багдади, а координационния 

терористичен комитет се нарича Съвет на муджахидун – Шира.  

 

След като американското разузнаване намира и унищожава с един 

въздушен удар по-голямата част от командването през 2006 г. 

иракчанинът Абу Омар ал-Багдади поема командването и 

официално сменя името на Ислямска държава в Ирак (ИДИ). Той 
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е избран за първия емир на  Ислямска държава. Започва да издава 

комюнике, което разгласява създаването на сунитски халифат в Ирак.   

През 2007 г. се създава съюз на ислямските бунтовнически  

формирования, който да се противопостави на една групировка с 

нарастваща популярност, насочена срещу „Ал-Кайда“ и наречена 

„Синове на Ирак“ . Съюзът на Ал-Багдади получава наименованието 

„Коалиция на благородниците“. 

 

След избухването на скандала в „Абу Гариб“ с появата на снимки, 

показващи как американски войници измъчват и унижават сексуално 

иракски пленници в същия този затвор, в който Саддам Хюсеин е 

извършвал подобни престъпления, се присъединят още повече 

чужденци за борба с „американските колонизатори“. Този затвор става 

цел на бунтовниците.  

 

Април 2010 е убит лидерът на ИДИ Абу Омар ал-Багдади. 

Организацията се поема от Абу Бакр ал-Багдади. Ръководството на 

ИДИ приема нов вид, като попълва редиците си с бивши баасистки 

иракски офицери и членове на иракските тайни служби.  

  

Още същата година новият лидер  Абу Бакр ал Багдади си спечели 

огромна популярност с превземането на митичния затвор Абу Грейб. 

Хиляди освободени сунити се вляха в редовете на джихадистите.  

 

Поради бойните действие  границата между Сирия и Ирак на практика 

не съществува, поради което те лесно се включват на страната на 

Джабхат ан-Нусра (Фронт за подкрепа на сирийския народ). Това е 

ислямистка групировка и клон на Ал-Кайда, която се бори против 

правителството на сирийския президент Башар Асад. 
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Още през 2007 г. в САЩ призивите за оттегляне на американските 

войски се засилват. Американският народ е изтощен от политическите 

спекулации на гърба на загиналите му деца и администрацията на Буш 

започва да поддава. Към 2008 г. президентът Буш не успява да 

подпише споразумение с Ирак за статута на силите.  В действителност 

министър-председателят на Ирак Нури ал-Малики не е съгласен с 

оставането на американски войски след 2011 г. Той настоява, че 

войната е създала нова суверенна нация, която е готова да поеме 

съдбата си в свои ръце. Това включва прогонването на сунитското 

малцинство с едноверци на Саддам Хюсеин. 

 

През декември 2011 американските въоръжени формирования се 

оттеглят към Кувейт и от там към САЩ.  Терористите от ИДИ могат да 

си избират от множество мишени, но не си помръдват пръста. Америка 

си е отишла и по същество Ирак остава тяхна площадка за действие. 

 

  

57 
 



 Военна История 
 
Почти веднага управлението на шиита Ал-Малики поема такъв курс, че 

всички гаранции и уверения, дадени от американците се изпаряват за 

една нощ. Ал-Малики започва бърза лустрация на бившите членове на 

БААС и се опитва да пресече всякакви аспирации на сунитите (събратя 

на Саддам) и кюрдите. Това задълбочава пропастта между 

мюсюлманските общности и радикализира още повече сунитите. За тях  

не остава друго, освен да вземат оръжието в ръце и да се присъедини 

към единствената групировка, привлякла вниманието на иракския 

народ - така сунитите се включват в бунтовническото движение и 

споделят съдбата на „Ал-Кайда в Ирак“, сега преименувана на 

„Ислямска държава в Ирак“.  

 

Благодарение на хитри политически отстъпки обаче, бившите 

баасистки сунити се отдръпват от АКИ и бунтовниците започват да 

губят позиции. С оттеглянето на американските военни части през 2011 

г. „Ал-Кайда в Ирак“ и сестринските й групировки започват да замират, 

ръководството им е унищожено, а членската им маса почти изчезва. 

  

„Арабската пролет“ през 2011 г., която има за цел да замете следите 

и премахне последните диктатори от региона, води до колапс на Сирия. 

Това дава възможност на „Ал-Кайда в Ирак“  АКИ, която вече се нарича 

„Ислямска държава в Ирак“ да  добавя и думата Леванта към името си  

и да се появи „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ -  ИДИЛ. 

 

Те преместват операциите си в Сирия и изпращат бойци да се 

присъединят към въстаническите сили срещу Башар Асад, което им 

помага да придобият военни умения и да се сплотят със сирийските 

сунити.  През април 2013 г.  Ал-Багдади записва аудио съобщение, с 

което обявява, че от този момент нататък ИДИ и „Фронт Нусра“ (ФН) са 
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една организация. В съобщението си Ал-Багдади заявява, че „Фронт 

Нусра“ в Сирия е изцяло техен финансиран клон. Водачът на „Фронт 

Нусра“ Абу Мохамад ал-Голани отказва да приеме това. В резултат 

емирът на „Ал-Кайда“ Ай- ман ал-Зауахири излиза със заявление, че 

ИДИ трябва да ограничи сферата си на действие до територията на 

Ирак. ИДИЛ отказва да напусне Сирия. „Ал-Кайда“ скъсва връзките си 

със своето дете -  ИДИЛ. 

  

Политическата кръвожадност на иракския премиер Нури Ал-Малики 

прехвърля допустимата граница за бившите саддамисти сунити и те 

започват да се завръщат към терора и се хвърлят с отворени обятия 

към ИДИЛ.  Заедно започват да завземат собствената си сунитската 

територия. В последствие с набирането на сила продължават и към 

шийтски територии, от тогава насам бунтовническото движение 

изобщо не е спирало настъплението си, а от неговите отломки се ражда 

т.нар. заплаха за съвременния свят.  

 

Като терористична организация, ИДИЛ не се състои само от 

чуждестранни бойци. Още при създаването й Бин Ладен е 

възнамерявал ръководството да се поеме от млади иракчани. В 

действителност ИДИЛ „освобождава“ иракските сунитски региони, 

организацията оцелява благодарение на умелото манипулиране на 

местните племена, призивите за сунитски национализъм и фанатична 

религиозна набожност. ИДИЛ по същество е гениално използване на 

исляма от тайните структури на баасисткото контраразузнаване. Те 

могат лесно да държат населението в подчинение чрез 

интерпретацията на исляма в съчетание с екзекуции по бързата 

процедура. 
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ИДИЛ основава средствата си за контрол над населението върху 

разузнавателните звена на Саддам Хюсеин, които от своя страна имат 

значителна подготовка и структура подобна на „Щази“. Тази 

организационна структура на офицери от разузнаването и шпионажа, 

сега доминира центъра на Близкия изток и се опитва да завладее 

мюсюлманския свят. 

 

През май 2014  държавният департамент добавя следните псевдоними 

на ИДИЛ:  „Ислямска държава в Ирак и Леванта“,  „Ислямска държава 

в Ирак и ал- Шам“ (ИДИШ), „Ислямска държава в Ирак и Сирия“ 

(ИДИС), „Ад-Дау- ла ал-Ислямийя фил-Ираак уа аш-Шаам“, ДАЕШ. 

  

В три бързи офанзиви войските на ИДИЛ, завземат обширни части от 

Източна Сирия. Двете нападения в Сирия се случват през 2012 и 2013 

г и много важна обширна ивица територия, свързваща Северна Сирия 

и Ирак. 

   

В началото на 2014 провеждат блиц кампания и в Западен Ирак, 

завземат контрола над. град Мосул, третият по големина в Ирак и освен 

това настъпват към Багдад.  Иракската армия е в колапс, а ИДИЛ 

присвоява милиарди долари под формата на доставени от САЩ оръжие 

и техника. Светът наблюдава в шок как групировката заявява 

претенциите си над градовете, многобройните завзети петролни полета 

и десетките милиони американска валута в банките. След 

завладяването на градовете Тикрит, Кайм, Фалуджа и Рамади следват 

отмъстителни изстъпления - масови обезглавявания, разпъване на 

кръст и екзекуции по бързата процедура. Всичко това се запечатва на 

видео с висока резолюция и излъчва в останалия свят. Земите под 
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контрола на ИДИЛ се простират на огромна територия от Алепо до 

Фалуджа и Мосул. 

  

На 29 юни 2014 г.  обявяват, че новият ислямски халифат ще 

носи името „Ислямска държава“, ръководителят им Абу Бакр 

ал-Багдади е халиф Ибрахим. Бивши лоялни на „Ал-Кайда“ 

групировки в Египет, Нигерия, Йемен, Афганистан и Либия се кълнат 

във вярност на самопровъзгласилия се халиф Ибрахим. Нападенията 

над Русия, Тунис и Париж водят до създаването световна коалиция за 

унищожаването на ИДИЛ. Март 2015 ИДИЛ заявява, че нигерийската 

терористична групировка „Боко Харам“ се е заклела във вярност на 

„Ислямска държава“ .До май  2015  общо 35 терористични групировки 

се обявяват за поддръжници на ИДИЛ. 

 

Август 2014 завземат най-големите петролни полета в Сирия. 

Разпространяват в социалните медии видео с обезглавяването на 

американския журналист Джеймс Фоули. САЩ предприемат въздушни 

удари по цели на ИДИЛ в кюрдските региони на Ирак. 

 

На 30 септември 2015 Руските Въоръжени сили започват операция в 

Сирия в която бомбардират обекти на ИДИЛ. Октомври 2015  

египетското крило на ИДИЛ „Ансар Бейт ал-Макдис“ поема 

отговорността за взривяването на руски самолет над Синайския 

полуостров и смъртта на 255 пътници.  

 

На 7 ноември 2015 г. около обяд двама маскирани тежко въоръжени 

мъже нахлуват във френския сатиричен вестник „Шарли Ебдо“ и 

застрелват 12 служители, като повод за атаките се считат карикатури 

осмиващи пророка Мохамед. При самоубийствените атаки в Париж 
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загиват 130 човека. Март 2016 извършват терористични атаки на 

летището и в метрото на Брюксел, при които загиват 34-ма души, а 

ранените са над 200. 

 

ИДИЛ успешно създават илюзията, че са по-различна, по-велика 

групировка от „Ал-Кайда“, защото за разлика от тях те завладяват 

Близкия изток като територия. Халифът им твърди, че това е 

единствената легитимна мюсюлманска нация.  Истината е, че става 

дума за едно и също явление известно под много имена, сред които  

алкаидизъм и ислямски джихад. ИДИЛ това са организации като: „Боко 

Харам“, „Ал-Кайда в ислямски Магреб“, „Ал-Мурабитун“, ИДИЛ в Либия, 

„Ансар ал-Суна“, „Ал-Кайда на Индийския континент“, „Ал-Кайда на 

Арабския полуостров в Йемен“, „Ал-Шабаб“; списъкът сякаш няма 

край. Накратко, всяка малка група съмишленици и последователи на 

идеята за джихада може да се снима с плакат на ИДИЛ и да се смята 

за сериозна заплаха за глобалната сигурност.  

 

От друга страна, безчет журналисти, експерти по въпросите на 

тероризма, учени и политици продължават да твърдят, че ИДИЛ не е 

„Ал-Кайда“, че нигерийската групировка „Боко Харам“ няма сродство, 

нито връзка с „Ал-Шабаб“ в Сомалия и че британските девойки, които 

се присъединяват към воините на ИДИЛ за да им пристанат, нямат нищо 

общо с Осама бин Ладен. 

 

Все пак е факт, че ИДИЛ става известна на света през 2003 г. като „Ал-

Кайда в Ирак“ (АКИ) под командването на родения в Йордания Абу 

Мусаб ал-Заркауи. След този ден в съзвучие с  бившата баасистка, 

терористична армия на Саддам и в съюз с десетки микро джихадистки 
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групировки започват масовите кланета на иракчани, американци и 

цивилни при всеки удобен случай. 

  

„Освобождението“ на Ирак отваря кутията на Пандора, пълна с местна, 

регионална и интернационална омраза, така че хиляди самоубийствено 

настроени джихадисти започват да се стичат към Ирак с желанието да 

умрат мъченически. Грешките на Иракското правителство позволяват 

съживяването им и нахлуване в Сирия. Ако войната не бе унищожила 

съществуващите обществени, политически и племенни структури в 

Месопотамия, сега нямаше да има ИДИЛ, с която да се сражаваме. „Ал-

Кайда“ вероятно също щеше бавно да отмре в планините на Пакистан. 

Днес обаче глобалното джихадистко движение, под егидата на прясно 

наименуваната ИДИЛ се превръща в глобална заплаха с която 

останалия свят започва да свиква. 
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Огнестрелното оръжие 
по българските земи 

от края на ХVІІ век до Освобождението (1878 г.) 
 

 

Калин Димитров 
Магистър по история – СУ, В момента е старши лейтенант от резерва. С огнестрелно 

оръжие се занимава от 12-13 годишен. На 15 е най- младият член на клуб 

"Традиция". Като малък списва доста по оръжейни тематики във вестник "Всичко 

за оръжието" - има над 50 статии и две книжки - "Ловните карабини" (издадена 

малко след като навършва 18) и "Север срещу юг- пушките на воюващите“. Карал 

е над 15 различни курса основно в областта на техниките за близък бой, 

индивидуална тактика, тактика на малките подразделения в САЩ, Израел, Чехия, 

Германия, Белгия, Испания и Португалия. Правоспособен оръжейник  и 

правоспособен взривчик и ръководител на екип за унищожаване на взривни 

остатъци. Занимавал се е се професионално с индивидуални средства за 

балистична защита, бронирани превозни средства и прочие. 
 

!... Ще откриете таблиците в края на тази статия (стр. 86) 

Въпреки забраната в Османската империя християните да носят 

оръжие, има данни, че почти през целия период на османското 

господство българският народ е притежавал такова. Документите, 

свързани с въоръжението на българите в периода 1700-1876 г. са 

систематизирани в Таблица 1 по-долу. По силата на строгите заповеди 

на султан Ахмед ІІІ (1707-1730г.) са проведени 4-5 обезоръжавания на 

големи райони от българските земи. Основание за това е Руско-

64 
 



 Военна История 
 
турската война от 1710-1711 година. Количествата конфискувано 

оръжие в казата Никопол обаче (3-та позиция в Таблица 1) са 

изключително малки.1  Интересно е основанието за заповедта на Ахмед 

ІІІ от средата на зилхидже 1142 г. (началото на юли 1730 год), с която 

се забранява на християните в Силистра да носят оръжие:  

 

“…мнозинството от раята, която живее в Силистра и съседните 

околии, било противозаконно въоръжено със саби, пушки и други 

военни оръжия и че денонощно и явно въоръжено се разхождало по 

пътищата, градовете и селата…” 

  

Затова под предлог, че раята притеснява мюсюлманите се нарежда да 

се събере оръжието от нея.2 Количеството огнестрелно оръжие се 

увеличава особено много през т. нар. “кърджалийско време” при 

управлението на султан Селим ІІІ (1789-1807г.), двадесет и осмия 

султан. Поради невъзможността на централната власт да се справи с 

анархията в империята (с върлуващите кърджалийски и даалийски 

банди), тя разрешава на всички свои поданици, годни да носят оръжие, 

да се въоръжат и да се опълчат срещу разбойниците.3 Във фермана от 

началото на зелхидже 1211 г. (7 май 1797 г.) се казва:9  

 

“За да се попречи минаването им на разбойниците, нужно е преди 

всичко населението на Софийската каза без разлика на религия 

1 В една каза има не по-малко от 100 села, средно с по 50 къщи.  

2 Документи за българската история (ДБИ), т.ІІІ, С., 1940, стр.40  

3 ИХЧИЕВ Д . , Турски държавни документи за кърджалиите, С., 1907, стр. 27 9 Пак там, стр. 36  
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съвкупно да се въоръжи и ведно с нужното число сеймени да защитава 

храбро позициите и дефилетата….”  

 

По силата на султанските документи българите имат право да строят 

укрепления, да ги отбраняват и са осигурени със съответното оръжие. 

Жителите на различни селища масово се въоръжават, организира се 

отбраната на градове и села. Строят се известните шарамполи - 

дълбоки ровове с набити от вътрешната страна дървени колове и 

бойници за пушките. За мъжествената борба по време на размириците  

Г. С. Раковски пише:4  

 

“В тях кърджалийски времена народа в България почти сичкий е 

бил въоръжен и много градища и големи села били са заградени със 

зидове и с окопи да ся пазят от кърджалийското нападение… Най-голям 

отпор против кърджалийското разорение, можи ся каза, е нанесено от 

българите.”  

 

След детронирането на султан Селим ІІІ (1807 г.), новият султан 

Махмуд ІІ (1808-1839) възстановява политиката на изземване на 

оръжията от българите. Често пъти повод за това са размирици и 

вълнения в някои райони на страната. (позиция 7 от Приложение 1) 

 

Притежаваното от населението огнестрелно оръжие са главно 

кремъчни пушки от основните разпространени балкански типове. През 

4 Архив на Г. С. Раковски (АР), т.І, 1952, стр. 502  
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ХVІ - ХVІІ век производството на такова оръжие започва и по 

българските земи.   

 

Производство на оръжие в българските земи 
 

Данни за производството на огнестрелно оръжие по нашите земи 

намираме в редица пътеписи и отчети на много пътешественици. 

Такива са руският генерал Липранди, капитан Тучков, Поайе, Морис, 

Тиц, Катарино Зен, Феликс Каниц, Уолш, Енхолм, Фабри и др. Подробно 

описание на оръжейното производство на град Сливен са ни оставили 

Барбие дьо Бокаж и Шарл Сеиже. Качеството на произвежданото 

оръжие често пъти е надминавало западно-европейските образци. Това 

се потвърждава и от посочените по горе пътеписи. Създаден е и 

специфичен "балкански" тип кремъчно-искров механизъм. Първите 

десетилетия на ХІХ век е времето на най-голям разцвет на 

тюфекчийския занаят по нашите земи.  Безспорно град Сливен държи 

първенство по производство на огнестрелно оръжие у нас. Занаятът 

тук е много стар и десетки години, дори векове, е основен поминък на 

гражданите. Турски документ от 1827 г. свидетелствува, че 

ежемесечно сливенските майстори трябва да предават 500 цеви на 

държавния арсенал. През юли същата година, погасявайки своя дълг, 

те изпращат 1050 цеви за пушки.5 В турски документ от 13 зилкаде 

1249 (25 март 1834 г.) са отразени ясно договорните отношения на 

сливенските пушкари с Цариградския арсенал, както и строгия 

контрол, който се е упражнявал върху това производство:6  

5 ДБИ, т.ІІІ, 95-96  

6 Пак там, стр.195  
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“Донесе ни се, че за времето от 1242 г. до края на месец рамазан 

1249 г. (1826 -1833 г.) било изпратено в Сливен на няколко пъти 

желязо от Самоков, всичко 178 480 оки, за направата на цеви на 

пушки. През това време обаче тюфекчийският еснаф бил приготвил и 

изпратил в Цариград всичко 15 658 цеви, за които, сметнато според 

установения ред по 8 оки всяка цев, изразходвано е всичко 125 264 

оки желязо, което като се спадне от общото количество, остава 53 228 

оки желязо, което останало в еснафа…”  

 

Тук става дума за поет ангажимент от 8 години. Ако тюфекчиите на 

град Сливен са предавали годишно по 6000 броя, то за 8 години те са 

доставили за нуждите на държавата количество от 48 000 цеви, а 

такова внушително количество говори за една мощна оръжейна 

манифактура. Второ по значение селище с развито пушкарство е 

Габрово. Силно развитото железарство в този чисто български градец, 

допринася за процъфтяването на този занаят.  

  

По повод габровските тюфекчии, изтъквайки че освен за доставки в 

императорския арсенал в Цариград, голяма част от произведеното 

оръжие е било предназначено и за пазара, Цветана Павловска твърди:7  

 

“…При това Габрово е чисто българско селище с турска 

администрация и възможностите за надзор върху занаятите от страна 

на турците били поограничени. Всичко това спомага за редовни връзки 

7 ПАВЛОВСКА ЦВ., Проблемата за въоръжаване на въстаническите сили в българското национално-революционно 
движение 1869-1876 , С., 1978, стр. 46  
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между майсторите и участниците в революционните борби и затова в 

Габровския край дори обикновените българи имали оръжие.”  

През ХVІІІ век, между съществуващите в София 63 еснафски 

обединения на българските занаяти е и тюфекчийския еснаф.8 Други 

тюфекчийски центрове са: Никопол9 и Шумен10. В гр. Призрен, 

пушкарството държи първенство между другите занаяти. Още през ХVІІ 

век то е обособено в мощен еснаф с широка производствена 

диференциация - правене на цеви, на механизми (чакмаци), ачикчилъс 

(полироване), сглобяване, кондакчийство и др.11   

 

“Изкуството на призренските тюфекчии е прочуто в Османската 

империя, поради което военните власти набират от тях майстори за 

топхането в Цариград.”  

 

Има данни за развито пушкарство в Скопие и Битоля. Прочут център за 

производство на оръжие е град Тетово. През ХVІІ и ХVІІІ век тук са 

правени т.нар. пищови “калканделен” и небезизвестната дълга пушка 

“тетовка”. След Кримската война, под натиска на вносните по-евтини 

и по-качествени фабрични стоки, занаятите в Османската империя 

започват да западат. Не остава в страни от този процес и 

тюфекчийството.  

 

8 ИХЧИЕВ Д . , Еснафски документи и еснафски организации в турско време, С., 1907  

9 ЙОСИФОВ А., Град Никопол през вековете, С., 1937, 74-75  

10 ДЖУМАЛИЕВ Г.Д, Икономическото развитие на гр. Шумен през епохата на турското владичество, В., 1960, стр.91  

11 ПАВЛОВСКА ЦВ., Цит. съч., стр.49  
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Видове огнестрелни оръжия по 

българските земи 
 

По българските земи получават разпространение два основни вида 

пушки. Това са "габровското" или "мечкарско" шишане и дългата, често 

пъти наричана "сливенска" пушка бойлия.  Шишането представлява 

относително късоцевна нарезна пушка, която въпреки малките си 

габарити е позволявала прецизна стрелба и е била разпространена 

сред "нишанджиите" и "авджиите". С нея се е стреляло на огромни за 

времето си разстояния. (В различни източници се посочват 200 

разкрача, но във фонда на Военно-исторически музей е запазен 

екземпляр с калибър 16 мм и  диоптричен мерен прибор, позволяващ 

да се стреля поне до 500 метра). Според някои източници12, след 

съответната корекция, с подобно оръжие огън се е водел и на 800-1000 

метра. Общата дължина на това оръжие е относително малка - 1100 до 

1250 мм. Калибърът е между 13 и 16 мм, като се срещат и отделни 

образци с по-голям калибър. Шишането винаги се зарежда с повече 

барут от гладкоцевните пушки, като куршумът се уплътнява в нарезите 

или чрез предварителното му обвиване с плат или мека кожа, или с 

разплескването му с помощта на шомпола.   

12 НУРКОВ ИВАН, От лъка до кримката, С.,1987, стр. 60  

Пушка кремъчна, кал.17 мм., ХVІІІ век, детайл Колекция на НВИМ 
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Поради твърде бавното зареждане на шишането, повечето хора са 

предпочитали бойлията - гладкоцевна пушка с калибър около 14 мм, с 

дължина почти човешки ръст (1400-1500 мм) и кремъчно-искров 

механизъм балкански тип. Формата и е заимствана от дългите арабски 

пушки, но за разлика от техния извит приклад, тя има относително къс, 

шестогранен такъв. При тази пушка основният недостатък на 

гладкоцевното оръжие - неговата по-малка точност - е компенсиран с 

дългата цев. От друга страна, ако при шишането темпът на стрелба е 

един-два изстрела в минута, с бойлията добре подготвен стрелец е 

давал до 5 изстрела в минута.  

  

Относно точността на оръжието, твърде преувеличени са народните 

предания за прокарване на куршум през пръстен, улучване на яйце от 

100 разкрача и др. Тази хиперболизация, обичайна за народните 

предания, за съжаление е твърде далеч от истината. Средното 

разстояние за стрелба с подобно оръжие рядко е надвишавало 75-80 

м. На тази дистанция опитен стрелец улучва фигура с човешки размери 

9 от всеки 10 изстрела. На 100 м. вероятността за попадение вече 

спада до 70 %, а на 300 м. - попадение би било по-скоро случайност. 

В случая не се отчитат такива неблагоприятни фактори като ниското 

качество на барута, лошото състояние на кремъка и нееднаквостта на 

куршумите. Не бива да се забравя, че за кремъчно-искровото оръжие 

е специфичен относително високия брой "засечки" - около 5 %. 

   

Към края на ХVІІ век, с цел ускореното зареждане на оръжието започва 

употребата на т.нар. "фишеци". Фишекът представлява хартиен 

цилиндър, в предната част на който се намира куршума, а отзад е 

поставен необходимия за изстрела барут. Той изключително облекчава 

стрелбата - премахва нуждата при всеки изстрел да се премерва "на 
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око" необходимия за ново зареждане барут, изсипан върху дланта на 

стрелеца от роговата или метална барутница.  Една последна 

“модернизация” на това оръжие става през 40-те - 50-те години на ХІХ 

век, когато редица оръжия се конвертират (преработват) в капсулни. 13 

Перкусионните или капсулни системи се налагат в Европа в края на 20-

те - началото на 30-те години на ХІХ век и към началото на 40-те години 

изместват на въоръжение в армиите кремъчните такива. Основното им 

преимущество е по-добрата надеждност на изстрела (при ползване на 

качествен барут около 99.8 %) и по малкото “мъртво време”, следващо 

от натискането на спусъка до фактическия изстрел. Освен това 

значително се увеличава надеждността на оръжието при лоши 

климатични условия. Както вече споменахме при кремъчното оръжие 

дори при сухо време процента на засечки е доста висок, а при дъжд 

само малка част от така наречените “френски батерийни” механизми 

(такива са били изработвани по нашите земи в Сливен в началото-

средата на ХІХ век), имат задоволителна работа - и то само за първия 

изстрел. За влажно време в Западноевропейските армии е въведено 

специално кожено калъфче, покриващо голяма част от механизма, но 

и то позволява по-сигурно произвеждане само на първия изстрел. Тези 

недостатъци на кремъчното оръжие допринасят за бързото налагане на 

капсулните системи в Европа. Причината за по-бавното навлизане на 

този вид механизми по нашите земи може да се търси от една страна в 

зависимостта му от капсулите и от друга - в консервативността на 

местните майстори, които се преориентират към новия механизъм едва 

в края на    50-те години на ХІХ век. Изоставането на местното 

производство от промишлената продукция се проявява особено силно 

в периода на нововъведения в огнестрелното оръжие, започнал в 

13 НУРКОВ, цит. съч., стр. 62  
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началото на 40-те години на века и характеризиращ се с 

усъвършенстване на преднопълнещите се нарезни капсулни системи. 

Този процес започва във Франция, първоначално с 

камерноразширителните оръжия на Тувен Делвин и Тиери, а в по-късен 

етап - с въвеждането на цилиндроконичните саморазширяващи се 

куршуми на Миние. Тези системи позволяват да се съчетае скоростта 

на зареждане на гладкоцевното оръжие (до 5-6 изстрела в минута) с 

точността и далекобойността на нарезното (при залпова стрелба до 

1000 метра)21. Трябва да се отбележи че до края на 50-те години на ХІХ 

век Османската армия се въоръжава в огромната си част главно от 

произведения на местната индустрия т.е. с оръжие, подобно на това, 

което има местното население.  Като цяло, от наличните сведения може 

де се заключи, че в разглеждания исторически период въпреки 

султанските заповеди в населението е имало доста оръжие. В някой 

региони буквално във всяка къща е имало поне по едно, а често пъти 

и по повече оръжия. Мерките  на османската власт за изземване на 

това оръжие са систематизирани в следната таблица. 

 

От таблицата е видно, че особено много се затяга режима около 

носенето на оръжие и започва активната конфискация на оръжие от 

християнското население и въоръжаване на мюсюлманското през 1821 

година - времето на Гръцката хетерия. Последствията от нея за 

българите, макар и не толкова кръвопролитни и драматични както за 

гърците, са аналогични. (Позиции 8 и 9 от Таблица 1)  

 

От същото време датират и ограниченията и забраните българи да 

практикуват тюфекчийския занаят, които макар и с известни 

изменения остават в сила до Освобождението. Въпреки всичките тези 

ограничения, иззетото огнестрелно оръжие се е възстановявало доста 
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бързо, било по пътя на местно производство, било чрез закупуване по 

панаирите. Трябва да се посочи, че гладкоцевно ловно оръжие 

(двуцевки) се е продавало законно почти през целия период. Повечето 

сведения говорят, че през 50-те - 60-те години на ХІХ век в българския 

народ е имало достатъчно оръжие, което макар и от относително 

архаичен вид е отговаряло на основните изисквания на епохата си, 

още повече, че след съответната преработка (конверсия) извършена 

от местни майсторитюфекчии е можело да достигне нивото на 

огнестрелното оръжие, намиращо се в Османската армия. В началото 

на 50-те - началото на 60-те години на ХІХ век наличното оръжие е 

достатъчно, както като качество, така и като количество за едно 

относително успешно въстание. Изоставането на материалната част 

става явно след средата на 60-те години на века. 

  

Еволюция на огнестрелното оръжие в периода 

50-те - началото на 70-те години на ХІХ век 
 

За период около 20 години, огнестрелното оръжие получава 

изключително технологично развитие. Ако в началото на 50-те години 

господстващото оръжие е преднопълнещата се капсулна гладкоцевна 

пушка, за посочения по-горе период се сменят не просто системите, а 

като цяло концепцията за оръжието.  В началото на 50-те години в 

армиите широко навлизат преднопълнещите се нарезни системи. 

Именно на тях дължат своите успехи френско-британските части по 

време на Кримската война. Капсулните нарезни системи имат 

значително по-голяма далекобойност - реално около 800 метра, като 

при залпова стрелба поразяват цели на разстояние 1000-1200 метра. 

Тези подобрени качества на споменатите системи, довеждат в 
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Кримската война до поражението на руската армия, въоръжена с 

предно-пълнещи се гладкоцевни оръжия и използваща остаряла 

тактика, излагаща войските, строени в плътен строй, на противниковия 

огън. Преимуществата на нарезното капсулно оръжие пред 

гладкоцевното такова, проличават силно и при потушаването на 

Сипайското въстание от 1857-1859 год. в Индия.14  

 

Датско-пруската, Австро-пруската и Гражданската война в САЩ, 

доказват изключителните предимства на заднопълнещото се патронно 

оръжие.  По време на гражданската война в САЩ (1861-1863г.) своите 

качества демонстрират и патронните магазинни оръжия, които дават 

възможност за значително увеличаване на огневата мощ.15   

 

В Европа, доказателство за преимуществата на “новото” оръжие, става 

разгромът на Австрия в Австро-пруската война. Освен с по-добрата си 

“военна машина” Прусия превъзхожда Австрия и в стрелковото си 

въоръжение - тя е първата европейска държава, приела на въоръжение 

заднопълнещо се оръжие - иглената система “Драйзе” образец 1848 

г.16. Макар и с по-лоши характеристики по отношение на 

далекобойността и точността, спрямо предно-пълнещата се винтовка 

“Лоренц” обр. 1858 г. на въоръжение в Австрия, нейната по-висока 

скорострелност, позволяваща да се добие темп на стрелба до 10 

изстрела в минута (около 3 пъти по-висок от темпа на стрелба на 

дулнозарядните оръжия) изиграва своята немалка роля за триумфа на 

14 AH  AMIN,  The  Sepoy  Rebellion  of  1857-59,  An  Analysis- от  Internet 
http:/www.defencejornal.com/2001/august/sepoy.htm  

15 Civil War Guns; St. Martin’s Press - New York  

16 ЖУК А. Б. , стр.469  
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Прусия.Основните преимущества за заднопълнещото се оръжие, 

работещо с унитарен книжен или метален боеприпас са: от една страна 

неговата по-висока скорострелност, а от друга - възможността за бърза 

стрелба от легнало положение, която дава възможност да бъдат 

успешно възпирани огнево атакуващи противникови колони. 17  

 

Новите видове оръжия довеждат до значителна промяна в тактиката на 

воденето на бойните действия. Това на практика води на изоставянето 

на съществуващия до тогава боен ред, основаващ се на атакуване на 

батальонни колони 18. Все по широко се употребява т.нар. “разсипан 

строй”. Твърде скоро и нарезното капсулно оръжие претърпява 

значителна еволюция, както в системата на зареждане, така и в 

използваните в него боеприпаси.  

 

Първото поколение заднопълнещи се нарезни оръжия използват 

унитарен хартиен боеприпас. Това са европейските системи “Дрейзе” 

обр. 1848 и “Шаспо” обр. 1866, американската “Шарпс” обр. 185519 и 

руската “Карле” обр. 1867.20   

17 Пак там, стр. 285  

18 Пак там  

19 WEAPONS, стр.133  

20 ЖУК А. Б., стр. 466  

Пушка”Шаспо”, обр. 1866 Колекция на НВИМ 
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Хартиеният унитарен боеприпас е прост, отличава се с лесното си 

производство, което маже да стане дори във войските. От друга страна 

той е относително неустойчив на влага и други неблагоприятни 

климатични условия. Тактико-техническите характеристики на този 

вид оръжие са следните: скорострелност 8-10 изстрела в минута; 

реална далекобойност - 600 (при залпова стрелба до 1000 метра). Този 

вид оръжие се отличава с относително големия брой “поломки” - 

дефектирания на оръжието при стрелба.  

 

Във връзка с това и с оглед развитието на индустрията, на въоръжение 

идват заднопълнещите се системи, използващ унитарен метален 

боеприпас, все още с калибъра на преднопълнищете се капсулни 

пушки. Често пъти подобни оръжия са използвали чрез конверсия 

голяма част от детайлите на преднопълнещите се капсулни пушки - 

цев, удароспускателни механизми, приклад и др. Такива конверсионни 

оръжия са: “Шнайдер” обр. 1867 и руските пушки “Кринка” обр. 1869 

г. и “Баранов” обр. 1869.  

 

 

Особен интерес представлява пушката “Шнайдер” обр. 1867 г., тъй 

като под нея са конвертирани огромно количество френски, английски, 

американски, белгийски и други преднопълнещи се капсулно-нарезни 

системи и тя е получила изключително широко разпространение, 

Пушка “Кринка”, обр. 1869 
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включително и в Османската армия, както ще бъде подробно 

разгледано понататък.   

  

 

Заднопълнещото се конверсионно оръжие има следните технико-

тактически характеристики: практическа скорострелност - 8-10 

изстрела в минута; реална далекобойност - 600 метра (при залпова 

стрелба до 1000 метра). Същественото предимство на тази система е 

по-голямата надеждност на боеприпасите и по-малкия брой 

функционални дефекти. Като цяло металическият боеприпас е 

значително по-слабо чувствителен на влага.   

 

В края на 60-те години на ХІХ век развитието на технологиите и 

търсенията в сферата на огнестрелното оръжие довеждат до нов 

качествен скок в областта на въоръжението. Този прогрес е свързан с 

намаляването на калибъра на огнестрелното оръжие от приблизително 

16 мм. на 11 мм., като започват да се употребяват бутилковидни гилзи, 

които съдържат при намален калибър на куршума, по-голямо 

количество барут.21 Това довежда до значително повишаване на 

началната скорост на проектила, което от своя страна повишава 

21 ЖУК А. Б., стр. 472  

Пушка “Шнайдер”, обр. 1867 
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неговата точност и далекобойност. Същевременно се намалява масата 

на боеприпасите и техния обем. Това позволява значително да се 

увеличи носимия боекомплект. (От 80-100 при по-старите системи, до 

100-120 патрона при по-новите). Представители на новата 

заднопълнеща се система с намален калибър са: “Пибоди” обр. 1967,22 

“Мартини-Хенри” обр. 1871, “Бердана ?1” обр. 1868 и “Бердана ?2” обр. 

1871.  

 

 

За удачността на този вид системи говори и факта, че една голяма част 

от тях - например “Мартини-Хенри” обр. 1871 и Бердана ?2” обр. 1871 

остават на въоръжение чак до Първата световна война. Намаляването 

на масата на боеприпаса, подобряването на екстракцията на празната 

гилза, подобряване на ергономиката на самите оръжия, води до 

повишаване на скорострелността им. Тези оръжия имат следните 

тактико-технически характеристики: темп на стрелбата - 10-12 

изстрела в минута; практическа далекобойност - 800 метра (при 

залпова стрелба 1200-1500 метра). В средата - края на 60-те години на 

ХІХ век се появяват и първите практични магазинни оръжия. Това са 

пушката и карабината “Уинчестър” обр. 1866.   

  

22 WEAPONS, стр. 152  

Пушка “Бердана 2”, обр. 1868 
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Преимуществото им спрямо еднопатронните заднопълнещи се оръжия 

при стрелба на средни и малки дистанции е огромна. Макар и с по-

слаби характеристики по отношение на далекобойността (600-800 

метра), тези оръжия имат огромна за времето си скорострелност. 

Седемнадесет-зарядният пълнител на пушката “Уинчестър” обр. 1866 

се  изстрелва за около 30 секунди. Практическата скорострелност на 

подобно оръжие често пъти е достигала 25-30 изстрела в минута.  

 

Модернизация на Османската армия 
 

Османската империя не остава в страни от процесите на модернизация 

на огнестрелното оръжие. В периода 1839 - 1869 г. с помощта на 

френски, пруски, шведски и др. специалисти Османската армия 

Пушка “Уинчестър”, обр. 1866 

Карабина “Уинчестър”, обр. 1866 
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коренно се реорганизира по европейски образец.23 Това с най-голяма 

сила се чувства в артилерията и по-слабо - в пехотата и кавалерията. 

До каква степен Османската армия е била подготвена по 

западноевропейски образец личи от факта, че през 60-те - 70-те години 

на ХІХ век всеки батальон се е намирал под непосредствения контрол 

на един подполковник - чужденец - инструктор по теория.24  

 

Османската армия се реформира не само структурно. Големи усилия са 

насочени и към нейното превъоръжаване с най-модерното за времето 

си оръжие. Тя не е “обременена” с големи количества старо 

въоръжение. Това способства за бързото й и гъвкаво превъоръжаване. 

Липсата на собствено фабрично производство и на възможност за 

организиране на такова, довежда до решението на Високата порта за 

закупуване на оръжие и боеприпаси от Англия, Германия, Америка, 

Франция, Италия, Белгия.  По сведения както на официалния, така и 

на емигрантския печат, в периода 1863-1876 година са сключени около 

20 и осъществени 17 договора за доставка на стрелково и 

артилерийско въоръжение.  

 

Съществуват данни, че закупеното в по-ранен период преднопълнещо 

се капсулно оръжие е било преработвано в иглено такова25. Такова 

решение е било взето през 1866 година, като за целта от Англия са 

поръчани и доставени 1000 броя пушки за мостра. По всяка вероятност 

става дума за конверсионни пушки по системата “Шнайдер”. По тази 

система, макар и извън границите на Османската империя са 

23 ПАВЛОВСКА ЦВ., цит. съч., стр. 26   

24 Пак там  

25 Пак там  
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преработени големи количества от предварително закупените пушки 

“Спрингфилд” обр.1861 г. и “Ендфилд” обр. 1861 г.   

 

 

Процесът на обновление довежда до това състояние на Османската 

армия около 1876 г., при което голяма част от подразделенията са 

въоръжени с една от най-добрите системи - пушката “Мартини-Хенри” 

обр. 1871 г.   

 

Пушка “Шнайдер-Ендфийлд” 

Пушка “Мартини-Хенри” обр. 1871 г. 
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В досегашните изследвания често пъти фигурира неправилното 

сведение, че в Османската армия са се намирали на въоръжение 

значителни количества от пушката “ПибодиМартини” обр. 1870 г. 

Абсолютно идентичните по външен вид и по устройство оръжия 

“Мартини-Хенри” обр. 1871 г. и “ПибодиМартини” обр. 1870 г. са едно 

и също оръжие, като “ПибодиМартини” обр. 1870 г се произвежда по 

лиценз в САЩ. Пушки “Пибоди” обр. 1866 г. са били на въоръжение в 

Румънската армия, но те се различават значително както по 

устройство, така и по калибър.   

  

 

Освен заднопълнещите се патронни оръжия на въоръжение в 

Османската пехота и кавалерия е прието и придобива популярност и 

революционното за времето си магазинно оръжие. Това са пушките и 

карабините “Уинчестър” обр. 1866 г. Това оръжие е намерило своето 

широко разпространение особено сред башибозука и черкезите. 

Египетският корпус на Османската армия е въоръжен с пушки 

“Ремингтън” - роулинг блок, обр. 1870.  

 

 

 

Пушка“Пибоди” обр. 1866 г. 
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Овен това, в кавалерията са на въоръжение револвери: “Колт” обр. 

1861 г. (“New Army Model”); “Лефоше” обр. 1865 г., както и известно 

количество револвери “Смит&Уессон” обр. 1869 г.,  голяма част от 

които са от т.нар. “нелегална серия”, произвеждана без спазване на 

лицензионните права в Белгия, както и известно  количество 

американски револвери “Старр”. По-старите перкусионни револвери 

“Колт” обр. 1861 г. и “Старр” са преработени да ползват патронът .44 

“Хенри”, с който стрелят и пушката и карабините “Уинчестър” обр. 

1866.  Това положение на нещата в Османската армия се запазва и по 

време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) като 

конверсионните системи от типа на “Шнайдер” са изцяло заменени с 

заднопълнещи се оръжия с намален калибър от типа “Мартини-Хенри” 

и “Ремингтон”. В това отношение руската армия изостава в своето 

развитие. По-голяма част от руските подразделения са въоръжени с 

пушката “Кринка” обр. 1868 г., а българското опълчение е въоръжено 

с морално остарелите пушки “Шаспо” обр. 1866. Като цяло, по 

отношение на стрелковото, а и на артилерийското въоръжение през 

цялата война Османската армия има паритет, а на моменти и 

превъзходство над руската. Пример за последното е отбраната на 

“Колт” обр. 1861 г. “New Army Model” 
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Плевен, при която Османската армия ефективно използва модерното 

магазинно оръжие.  

 

Еволюцията в областта на огнестрелното оръжие в края на 50-те- 70-те 

години на ХІХ век води до значителното изоставане на наличното у 

българското население оръжие. Това изоставане не може да не се 

отрази върху успеха на една евентуална въстаническа акция. Докато в 

началото на ХІХ век - до средата на века, като цяло въоръжението е 

достатъчно и адекватно на това, намиращо се в Османската армия, със 

съществуваща база за производство и ремонт, то към 70-те години на 

ХІХ век оръжията у българското население са безнадеждно остарели, 

както като технико-тактически характеристики, така и морално. 

Липсва и местна база за ремонт и производство на съвременно (за този 

етап) оръжие.  
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Приложение 1  
 

 

 

ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪОРЪЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ 1700 - 1876 Г. 

 

По: ДОКУМЕНТИ ЗА БЪРГАРСКАТА ИСТОРИЯ, Т.ІІІ,С.,1940  

Д. ИХЧИЕВ ТУРСКИ ДЪРЖАВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КЪРДЖАЛИИТЕ, С., 1907  

ХР. ХРИСТОВ И В. ПАСКАЛЕВА, ДОКУМЕНТИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ ИЗ ГЕРМАНСКИТЕ АРХИВИ 1829-1877, С., 1963  
 

 

  

№.  Година / Документ  Владетел  Регион  Действие  Забележка / причина  

1  1708 г.  Султан Ахмед ІІІ  
(1707-1730)  

Силистренски,  
Видински,  
Визенски и  
Лозенградски   

Изземване пушките е 
всички отнасящи се до 
военни цели 
въоръжения  

  

2  Султанска заповед 
от октомври 1711 г.  

Султан Ахмед ІІІ  Санджак  
Силистра, Виза,  
Чермен,  
Лозенград и 
Вида  

Да се съберат за 
държавата пушките и 
другите военни оръжия, 
които се намират в 
ръцете на раята и 
кяфирите  

Предстои нова война 
с Русия  

  86 



 

3  21.І.1727 г.  Военните власти    Казата Никопол  конфискация на 20 
пушки бойлии  

  

4  Султанска заповед 
от началото на юли 
1730г.  

Султан Ахмед ІІІ  Силистра  Подновява се старата 
забрана християните да 
носят оръжие  

Мнозинството от 
раята, която живее в 
Силистра и съседните 
околии е 
противозаконно 
въоръжено със саби, 
пушки и други 
оръжия  и денонощно 
и явно въоръжено се 
разхожда по 
пътищата, градовете 
и селата.  
  

 

  Година / Документ  Владетел  Регион  Действие  Забележка / причина  

5  Султанска 
бюрюлтия от  3. V. 
1793 г. и подобна 
заповед от 5 юли 
1793 г.  

Султан Селим ІІІ  
(1789-1807)  

София  Да се въоръжат всички 
от казата ви достойни 
мъже  

Затруднения на 
централната власт да 
се справи с 
върлуващите 
кърджалийски и 
даалийски банди  
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6  Султански 
фермани от 29 юни 
1773 г. и зелхидже 
1211(7 май  
1797 г.)  

Селим ІІІ  София  Всички годни да носят 
оръжие българи са 
въоръжени. Българите 
имат право да строят 
укрепления, да ги 
отбраняват и са 
осигурени със 
съответното оръжие.  

  

7  1815  Султан Махмуд ІІ  
(1808-1839)  

Самоковец 
(Малък Самоков)  

Опит за разоръжаване 
на българското 
население. В раята 
имало около  350 
пушки,но от страх ги 
скрили.  

Взети им били 95 
пушки.  

Протест на 
българското 
население срещу 
принудителната 
работа във военните 
предприятия  

8  21.ІV.1821 г.  Илям на кадията  Одрин  Да се изземе всичкото 
оръжие, което се 
намира в ръцете на 
християните, за да се 
гарантира сигурността в 
страната  

Въстанието в съседна 
Гърция, в което 
взимат участие 
хиляди българи  

9  17.VІІІ. 1826 г.   Донесение до 
силистренския 
валия  

Силистра  Събрани 3765 пушки, 
140 револверни пушки, 
248 пищова, 63 пищова 
топанджии, 45 саби и 
220 ножа.  

В хода и по повод на 
гръцката хетерия.  
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  Година / Документ  Владетел  Регион  Действие  Забележка / причина  

10  1836    Берковско  Събрано оръжието на 
раята  
(Стойността на 
оръжието е върната на 
стопаните, а самото то 
е продадено на 
желаещите да го 
закупят мюсюлмани  

Въстанията на 
селяните в 
Северозападна  
България  

11  Ираде от март април 
1837 г.  

Махмуд ІІ  Берковско,  
Никополско,  
Пиротско  

Събрано е оръжието на 
българите и е 
продадено на 
мюсюлманите, а 
стойността му е върната 
на стопаните.  

Предлог (в Пиротско) 
- донесението на 
пиротския войвода 
Мехмед бей, че раята 
в пиротските села си 
набавя оръжие, ходи 
въоръжена и се готви 
за въстание.  

12  Втората половина 
на управлението му  

Абдул Меджид  
(1839-1861 г.)  

  Подновява се забраната 
за носене на оръжие. 
През 1851 г. всеки 
българин, който носи 
оръжие подлежи на 
арестуване.  

  

13  Юли 1856 г.  Шукри паша    позволява носенето и 
притежаването на 
оръжие само за 
заптиетата и 
чиновниците  

Под натиска на 
чужденците, 
страдащи от 
злоупотребите на 
въоръжените 
мюсюлмани.  
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14  1854 г. Заповед  пашата  Силистра и 
околността   

Стражи от 
въоръжени българи 
и мюсюлмани 
охраняват 
селищата  

Често пъти тези 
заповеди срещали 
съпротивата на 
местните мюсюлмани 

 

  Година / Документ  Владетел  Регион  Действие  Забележка / причина  
15  1857 г. - ферман  Абдул Меджид    Забранява на 

българите и другите 
християни да носят 
оръжие  

След Кримската 
война  

16  1866 г. Забрана, 
обнародвана във  
в.”Дунав” І, бр.52 
от  
23.ІІ.1866 г.  
  

Абдул Азис хан 
(1861-1876)  

  Срещу тези, които 
носят оръжие се 
предвижда съдебна 
отговорност  

  

17  1870 г. - в. “Дунав, 
ІV, бр. 471 от 
3.V.1870  

    Забрана да се носят 
дори т.нар. “балъкчи- 
бучагъ” - рибарски 
ножове.  

  

18  1872 г. - султанска 
заповед  

    Отнето оръжието на 
“всички иноверни раи 
в градовете и 
населените места в 
Мала Азия и  
Румелия”  

По сведения на 
Ахмед Рефик 
“България под турско 
управление, С.,  
1938, с.66  
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19  1874 гг. В.”Знаме” 

от  
22.ХІІ   

    Всички пътници, които 
си идат от Влашко, 
заптиетата ги търсят 
за оръжие  и ако 
намерят, то им го 
земат.  

  

20  1876 г.    
Севлиево- 
9.ІV.1876г.  
Ямболско,Врачанско, 
Кулско, Оряховско,  
Берковско,    

Масово 
обезоръжаване на 
българите  

Преди и след  
Априлското въстание  

  Година / Документ  Владетел  Регион  Действие  Забележка / причина  
21  септември 1876 г.  

в. “Дунав”, ХІІ, 
бр.1103 от 
8.ІХ.1876г.  

  дунавска област  Всички  мюсюлмански 
и християнски селски 
мухтари и 
старейшински съвети 
да забранят носенето 
и притежаването на 
оръжие. Такова имат 
право да носят 
заптиетата, селските 
пазачи и снабдените с 
позволително - 
“тескере силях.1  

По повод 
дипломатическите 
усложнения след 
потушаване на 
Априлското въстание  

  

1 От днес нататък, с изключение на заптиетата, който и да би бил, турчин или християнин, който дойде с оръжие в едно село, мухтарите 
и членовете от старейшинския съвет да му вземат оръжието и ако няма “Тезкере-силях”, да го предадат на властта  
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Приложение 2  

 

Оръжейни доставки за Османската армия в периода 1863 -1876 година  

По: ЦВ. ПАВЛОВСКА “ПРОБЛЕМАТА ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ НА ВЪСТАНИЧЕСКИТЕ СИЛИ  В БЪЛГАРСКОТО 

НАЦИОНАЛНО-РЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ 1869-1876 “ С., 1978 - СТР. 27  

  
  

Година  Поръчано  
/броя/  

Доставено 
/броя/  

Фабрика  Държава  Вид  Система  Образец  Цена  Забележка  

1863  60000  -  “Голдман”  
Бирмингам  

Англия  Карабини  -  -  3390000 
шилинга  

1бр.х56.5 
ш  

1864  80000  80000  -  Германия  Пушки  -  -  480000 
франка  

1бр.х60 
фр.  

1865  40000  40000  -  Европейск 
ите 
държави  

Карабини  -  -  -  -  

1866  1000  1000  -  Англия  Пушки  Иглени 
системи  

-  -  -  

1869  65000  65000  Фабриките 
Ню Йорк  

Америка  Пушки  Иглени 
системи  

-  -  -  

92 
 



  79760  79760  Фабриките 
Ню Йорк  

Америка  Пушки  Иглени 
системи  

-  -  -  

1870  200  200  Фабриките 
Виена  

Австрия  Митральози          

1871  35000  35000  “Уинчестър”  Америка  Пушки  “Уинчестър”  1866      

1872  3000  3000  -  Америка  Торпила          

1873  500000                  
 

 

 

Година  Поръчано  
/броя/  

Доставено 
/броя/  

Фабрика  Държава  Вид  Система  Образец  Цена  Забележка  

1874  60  30  “Круп”  Германия  Оръдия  “Круп”        

  неизв. 
бр.  

неизв. бр    Англия  Пушки  “Мартини-  
Хенри”  

1871  -  2 кораба  

  
неизв. 

бр.  неизв. бр  “Уинчестър”  Америка  Пушки  “Уинчестър”  1866      

  
неизв. 

бр.  2000  “Спригфилд”  Америка  Револвери  “Смит&Уессон”        

  230    “Круп”  Германия  Топове  “Круп”        
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1875  5000  5000    Англия  Пушки  “Мартини- 
Хенри”  

1871      

  600000  150000    Англия  Пушки  “Мартини- 
Хенри”  

1871  460000 
лири  

1бр.х2500 
франка  

    900  “Круп”  Германия  Топове  “Круп”        

    25000  “Круп”  Германия  Снаряди  “Круп”        

1876  500  129  “Круп”  Германия  Топове  “Круп”        
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 Военна История 
 

 

 

ИЗ СПОМЕНИТЕ НА 

ОПЪЛЧЕНЕЦА 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

Нели Стоичкова 

 

Спомените на опълченеца Георги Стоянов са записани от неговата 

дъщеря Милка Георгиева Жечева. Георги Стоянов има 1 син и 5 

дъщери.  Милка завършва Педагогически институт с материалната 

подкрепа на големия си брат и така осъществява детската си мечта да 

преподава на малките деца. Заедно със съпруга си Иван Жечев цял 

живот работят като първоначални учители в училище „ Св. Кирил и 

Методий“ в гр. Попово. Те са известни със своите прогресивни 

разбирания, богати, енциклопедични знания и умения и са много 

уважавани от своите съграждани. 

 

За опълченеца от с. Благоево 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 
(Роден 1854, с. Благоево, Разградско, починал на 10.07.1936) 

 

Георги Димитров Стоянов (1854-10.07.1936) - опълченец, роден в с. 

Казъл Мурад (дн. Благоево), Разградско. Живее в Браила, Румъния 

(1868), където учи в местното българско училище. Участва като 
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 Военна История 
 
доброволец в Сръбско-турската война (1876) и в Руско-турската война 

(1877-1878) като опълченец в I опълченска дружина. След 

Освобождението живее в Попово. Старши стражар в Поповския и 

Разградски участък (2 г.), секретар на Поповското околийско 

управление (1880–1883), околийски началник в Нови пазар (1883–

1884), в Попово (1884, 1885–1888, 1894), в Преслав (1906–1908), 

касиер на Поповската земеделска каса (1890–1893), просбописец 

(1902, 1908). Народен представител в VII ОНС, избран от Поповска 

избирателна околия, но присъства само на първата сесия. Носител на 

руския орден „Св. Георги IV степен“ и др. отличия. Почетен гражданин 

на Габрово (1922). Умира в град Попово. 
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 Военна История 
 
Дошъл в Попово и станал жител на града по времето, когато се водели 

остри партийни борби, когато партийните страсти достигали своя връх, 

сам партизанин, току дошел от полето на последното, но най-свято за 

нас българите състезание – бойното поле на Шипка, дето се решавал 

въпросът въобще да бъде ли България или да бъде заличена  от лицето 

на земята, те, опълченците от Шипка, навели везните на свободата 

победата, на свободата и окончателно разрешават въпроса България 

да бъде, да стане свободна, независима държава!  

 

Един именно от тези борци е бил и моят баща – опълченецът от Шипка 

Георги Д. Стоянов. 

 

След тази подготовка ги групират в една дружина, наречена 

полудружина, понеже се състояла от 400-500 души. Под командата на 

някой си Кареев, румънски офицер, ги отвеждат  на 3-4 км от гр. 

Зайчар, на поляната на една височина, гдето пред тях излизат 

войводите Панайот Хитов, Филип Тотю, дядо Ильо и някой си дядо 

Жельо, които ги подканят кой към който войвода желае да отиде и под 

негово войводство да действа за освобождението на Сърбия и на 

родината си. 

 

Така че, за себе си, аз намерих за добре, заедно с още около 150 мои 

другари въстаници, да отида под войводството на Филип Тотю – казва 

той в своята автобиография. 

 

Така разпределени се отправят към сръбско-турската граница над Нови 

хан, в местността Коритото, дето само Пан. Хитовата чета се среща и 

прави престрелка с врага, и на сутринта се връщат към Нови хан, и 

оттам по шосето – в гр. Княжевац, и оттам пак към турската граница. В 
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полите на балканските места, до село Железник, забелязват че има 

войскова турска войскова част, с която влизат в престрелка, с 

единственото си горско топче, и за да не бъдат обградени, понеже 

турската войска в три направления се отправя към тях, се оттеглят 

обратно, под прикритието на случайно паднала гъста мъгла, пак към 

гр. Княжевец. 

 

Въобще, отправена за границата, четата изпада в безизходица: 

снабдена само с 1 топче на 1 кон и всеки с по една пушка белинка, 

чието обслужване е много бавно: за да я напълниш и приготвиш за 

стрелба, трябва със зъби да откъснеш върха на патрона, да изсипеш 

барута в цевта на пушката (масура), да стърсиш тази последната, като 

я удариш един, два пъти с приклада в земята и тогава да спуснеш 

патрона в масура и го набиеш с шампала, като предварително 

поставиш и голямата медна явза под корока на пушката и след всичко 

това – ще стреляш! 

 

Но което е още не по-малко важно: сръбските власти не поемат най-

главното – снабдяването с храна е предоставено на самата чета. И още 

след напускане на крепостта, започва гладуването. Изхарчват всичко, 

кой каквото носи за хляб, а после: По 4-5 дни без троха хляб, варят из 

пътя месо без сол, киселец със зелени тикви, на друго място им 

предлагат хляб един склад със съвършено мухлясал и плесенясал хляб, 

и понеже са гладни, изрязвали корите, изстъргвали ги, препичали и 

ядели. 

 

Трябва да се отбележи, че това отношение не е само към четата на Ф. 

Тотя. То е общо за всички, и за тези, които продължават да идват в 

тяхна помощ. И следователно, благодарение на това лошо и небрежно 
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бездушно отношение към българските въстаници, последните 

разбират, че не могат повече да останат в Сърбия и да помагат, за 

каквото са дошли, заявяват единодушно чрез съветниците на Ф. Тотю 

– Филип Сумидов и Никола Петров, че прекъсват да действат като 

български въстаници и през есента се завръщат в Румъния. Това става 

причина преждевременно да се разформира четата и момчетата да се 

разотидат. 

 

И все пак това е една сурова подготовка за голяма част същите момци, 

които само няколко месеца по-късно, при зова на българския 

Централен революционен комитет – БЦРК – в   Румъния се нареждат 

под свещеното Самарско знаме, в редиците на славното българско 

опълчение и под командата на талантливия руски генерал Столетов 

отстояват с чутовна храброст нашата свобода. 

 

В тяхното число е и Георги Д. Стоянов, който на 1-и май 1877 бива 

зачислен в  I дружина,  II рота,  I взвод на Опълчението на лагер при 

гр. Плоещ. Тук, в Плоещ, повече от месец, Опълчението е обучавано 

като редовна войска от руски инструктори. 

 

През първата половина на месец юний се отправят пешком през 

Букурещ за Зимнич на Дунава и по моста, направен от руските войски, 

преминават и се отправят към В. Търново, което вече е освободено. 

Търново ги посреща извънредно тържествено и радушно, гощават ги с 

най-хубава храна и напитки и след кратка почивка на Марно поле, 

тръгват през село Кипилово, през Хаинбоаз, връщат се оттам малко 

назад и към запад за гр. Казанлък, като се установяват на лагер при 

„Манастирите“. Оттук по моста на Тунджа, край минералните бани и 

през Средна гора, пристигат в Стара Загора, също тъй посрещнати 
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радушно като в В. Търново. На 18.VII. ги вдигат по направление за 

Нова Загора, гдето са се явили вече неприятелски части, с които влизат 

в малка артилерийска и пушечна стрелба. Същият ден се връщат пак 

до Стара Загора. 

 

Ето как сам той описва събитията, развили се по-нататък: 

   

„На 19 юлий излезе заповед да се готвим за бой, понеже неприятелят 

вече настъпва. Вдигнаха ни и ни пуснаха в цеп верига. Ротният 

командир държи кратка настъпателна реч и пожелава победа над 

врага. Последният наброява над 40,000 души под командата на 

Сюлейман паша, а ние сме само 4 дружини и малка руска част. След 

дълга и упорита съпротива от наша стана, за което по-късно 

командването казва: „Те, опълченците, се биха като лъвове“ и 

„защитаваха всяка педя българска земя“, врагът успя да ни отблъсне и 

изби доста голям брой от нашите другари – опълченци, а така също и 

командира на 3-а дружина, подполковник Калитин, който падна много 

близо до мен, защото в боя нашата I-а  и тяхната III -а дружина се бяха 

смесили.  

 

Разбити от многобройния неприятел, който в това време подпали и 

изгори изцяло град Стара Загора, ние отстъпихме през Ст. Загорските 

лозя и Средна гора към Чанакчийските бани и вечерта, при банята, 

едва имахме по 20-30 души в рота. На другия ден почнаха да пристигат 

оцелелите наши другари – опълченци, с които заедно по моста на 

Тунджа се отправихме пак за Казанлък, а оттам и до с. Шипка, дето 

установени на лагер, прекарахме няколко деня, и след това ни 

изкараха горе на Шипченския проход. 
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И безпримерна и тук, на Шипченския проход, и по скалите на Орлово 

гнездо, тяхната доблест в боя. 

 

По взводно  опълченците дават клетва да пролеят до капка кръвта си, 

но да не отстъпват „нито крачка назад“. Към 8 август започва да се 

забелязва движение към шосето и полето на страната на 

Чанакчийските бани. Нашето командване дава заповед – всяка 

войскова част да си заеме мястото на позиция: Готови за бой!  Втора 

рота на I-a дружина е от дясната страна на мястото на сега построения 

голям Руски паметник. Същата вечер село Шипка е опожарено до 

основи. И още на 8.VIII започват малки оръжейни престрелки, а на 

другия ден започват редовни сражения. На 10-и август неприятелят 

вече усилено настъпва, Дава се заповед 1-а рота, която е от дясната 

страна на пътя и яростно отбива атаките, да отиде в помощ на 5-а 

дружина, към и на Орлово гнездо. Натискът се засилва. Този ден, 11-и 

август, Сюлейман паша се опитва чрез удари от всички страни да ги 

унищожи. Бранителите наброяват до 13,14 атаки на врага, и после 

всичко се обърква. Сраженията продължават два –три дни. Врагът е 

разбит и пленен. Разпределен на малки части, той е предаден на 

опълченците, които го откарват до Велико Търново, за по-нататъшно 

препращане.  

 

Снарядите и куршумите се свършват, тогава те почват да се бият „на 

щик!“ Някъде атаките на врага се отбиват с дървета и камъни. 

Положението става неудържимо. Но в този момент пристигат 205 

стрелци на генерал Радецки, някои от които и на кон. И последни имаха 

думата тези, които в този върховен момент, на този връх смесваха в 

едно братска кръв. 

101 
 



 Военна История 
 
Турските орди са отблъснати! Шипка е спасена! Свободата на 

България, осигурена! 

 

И славата на Шипченската епопея, по думите на поета, ще се носи „от 

век, на век“, като вечно знамение на едно велико братско чувство. 

 

Победата при Шипка имаше огромно стратегическо и политическо 

значение за по-нататъшния ход на войната. Планът на турското 

командване да предизвика обрат във войната рухна. И въпреки 

голямата съпротива на Осман паша при Плевен, руската армия, 

подпомогната от румънския корпус българско опълчение, спечели 

крайната победа. 

 

През това време, опълченците от Шипка, след пълното разгромяване 

на врага, са оттеглени от бойната линия и настанени на почивка в 

габровски села. Така 1-а дружина е в село Стоманеците, друга, в 

Зелено дърво, и др. 

 

Но на 24-25 декември започва и щурмът на укрепения пункт Шипка-

Шейново. И опълченците потеглят. Пред тях се движи 16-а дивизия на 

генерал Скобелев, пристигнал от Плевен. Височините, по които слизат, 

са толкова стръмни, че оръдията и патроните (в чували) са спущани с 

въжета, а хората: офицерите с лопати под седалищата, а войниците и 

опълченците, с подгънати крака като кози по заледените пътеки. 

Турските части забелязват настъплението и започват обстрел с оръдия. 

Започват ожесточени сражения. Но врагът е разгромен и пленен. 
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Битката при Шипка-Шейново е блестящия завършек на петмесечната 

отбрана на прохода. Шипченската епопея става символ  - пример на 

несъкрушима отбрана при най-тежка обстановка! Тя е велик пример на 

бойна дружба между два братски народа – българския и руския. 

 

Към първата половина на месец януарий опълченските дружини са 

изпратени в гр. Котел и по течението на р. Камчия се отправят към 

селата Медвен и Садово, където са се появили тъй наречените 

башибузуци, които непрекъснато безпокоели местното население, 

убили един военен лекар, грабели, тревожели хората. С пристигането 

на опълчението по тези места, те изведнъж изчезнали  и нито се чули 

вече, нито видели. 

 

Тъкмо по това време се получава съобщението за примирието между 

Турция и Русия, а после и за сключването на Санстефанския мир на 19 

февруарий. 

 

Радостта е безгранична! 

 

Урааа! Урааа! Урааа!  Нестихващо и възторжено, прегръдки и сълзи. И 

сега, те най-добре чувстват края на най-дългата и най-страшната нощ, 

преживяна от един народ! 

 

На 1-и юний 1878 се намират в Пловдив. Тук получават уволнение от 

военна служба и са снабдени с уволнителни свидетелства.билети. 
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Страница от оригиналния ръкопис 
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ЗАВРЪЩАНЕ 

 

Родното село е опожарено, опустошено. Родителите си намира в с. 

Колфадере, сега Миладиновци. При тях престоява само няколко дни, 

понеже получава заповед за назначение ст.стражар в Поповския 

участък, тогава наричан кантон. Местят го в Разград. От 15.VIII.1880 

откриват Поповското околийско управление. От същата дата постъпва 

там като и.д.секретар. Недоволен от работата в управлението, подава 

оставка и напуща през юний 1883, а през август получава нова 

заповед: назначен е за околийска началник в Нови пазар; точно след 

година го местят на същата длъжност – околийски началник - в Попово, 

дето работи до 1889. 

   

А службата е тежка и отговорна. Трябва да се въдворява нов ред и нова 

законност, да се стабилизират основите на новата държава. Мъчно: от 

една страна един народ пъшкал под вековно робство и тъкмо тогава 

почувствал свободата; от друга – голяма част турско население – 

господарувало, дерибействувало, за него нямало нищо непозволено; 

служителите в управлението: стражари съвсем неграмотни, писари, 

секретари и пр.полуграмотни; за грамотен смятали даже и тоя, който 

едва умеел да се подписва. А на всичко отгоре се явява и 

разбойничество из турското население: на групи, а някъде образували 

и цели чети. Нападали мирното население и по селищата, и по нивите 

– грабели, тормозели, отвличали, даже убивали. Борбата с тях съвсем 

не била лека. И тя се водела предимно от околийското управление. 

 

Баба ми разказваше: Дотягало му понякога и подавал оставка. 

Приемали я, а с нова заповед пак го назначавали. И той пак поемал. 

105 
 



 Военна История 
 
Така било от 1878–1889, като от 1890-1893 бил избран (чрез 

околийски избор) и утвърден от съответното министерство за касиер в 

Поповската земеделска каса. През това време се  гласува закон за 

пенсиите, според който времето, изслужено в изборно учреждение, не 

се зачитало за пенсия. И се наложило да напусне касиерството. 

Назначили го пак за Поповски околийски н-к. 

 

През същата 1893 бил избиран и за народен представител, но 

присъствал само на 1-ата  сесия, от 15 октомври до края на декември. 

Напуснал по същите причини. 

 

По негова лична молба, за довършване години за пенсия – бил 

назначен от 1.I.1906 до края на 1908 г – за околийски началник в 

участък Преслав. 

 

През другото време и до края на живота си той получава лична пенсия 

и работи просбителство. 

 

Починал на 10 юли 1936 г. 

 

За усърдна служба и подвизи през освободителната война в качеството 

на опълченец е произведен най-напред ефрейтор и после подофицер. 

Награден е с руски Георгиевски кръст за храброст  - 4-а степен № 4414.  

Сребърен руски медал 1877-1878 с надпис: Не нам, не нам, а имени 

твоему. 

  

Български кръст за храброст и светло бронзов медал околовръст с 

думите: Ескизагра, Шипка, Шейново 19 юлий 1880, а на другата 

страна- На опълченците за освобождението 1877-1878. 
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1 сребърен кръст с надпис от едната страна: С нами Бог, а на другата 

- 19 февруарий 1878 г. 

 

Бронзов кръст по случай Съединението на Северна и Южна България и 

др. 

 

Все по това време, разговаряйки по политически въпроси, аз го 

запитах:  

- А защо, тате, ти си стамболовист? 

- Защото, къзъм, Стамболов тогава, в онези предосвободителни 

години, Стамболов не беше туй, което стана по-късно, след 

Освобождението. Той влизаше в тайния революционен комитет, 

той беше един от най-умните по моя преценка и вършеше голяма 

работа, но после, след Освобождението, се опартизани и се 

провали. 

- Добре, а защо не се откажеш? 

- Не, Милке, на стари години да вдигам шум около себе си – не 

искам.. 

 

Мисля, че в последните 2 избора преди да почине, той гласува с 

бюлетина на комунистите. Идваше сам в къщи да си вземе от Ванката. 
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НАЕМНИЧЕСТВОТО В СИРИЯ 

 

Александър Стоянов 

 

Още от най-ранните етапи на човешката история, наемането на бойци 

за служба в даден конфликт, е ключов и неделим елемент от 

развитието на военното дело. Наемниците винаги са присъствали като 

важна част от въоръжените сили на големите и по-малки страни във 

всяка една епоха. Като започнем от ахейските хоплити, сражаващи се 

за фараоните на Египет и достигнем до компанията Блекуотър в Ирак, 

не минава и век без постоянно еволюиращата структура на платените 

военни услуги да дефинира, в по-малка или по-голяма степен, лицето 

на конфликтите по света. Феноменът с употреба на наемнически сили 

съвсем не е ограничен в рамките на Европа. Още от най-дълбока 

древност, наемнически контингенти се ползват в Далечния Изток, 

Индия и Западна Азия, както и в Африка, а вероятно и в Южна Америка. 

Единственото изискване за съществуването на наемнически сили е 

присъствието на държавност, която да е осъзнала нуждата от 

ангажиране на определен тип бойци, които не са пряко ангажирани от 

самата централна администрация, а са обвързани чрез определен 

договор, фиксиращ ясните взаимоотношения между двете страни. 

Наемането на войници става по различни методики, като степента на 

ангажираност на определената държава (или подобна на нея структура 

– виж по-долу в текста – бел.авт.) варира според множество 

политически, икономически и стратегически условности. Друго важно 
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уточнение, което е редно да направим е, че наемничеството в 

контекста на войната не бива да се разглежда просто като 

осигуряването на определен брой войници срещу заплащане. 

Наемническия бизнес е далеч по-обхватен и ангажира почти всички 

аспекти на войната. Така, например, осигуряването на оръжие, 

муниции, храни, пари назаем, изграждането на укрепени позиции, 

превоза на войници и екипировка, доставянето на горива и 

посредничеството между страните по договора са все елементи от 

цялостната картина. В този смисъл, да се разглежда наемничеството 

като тясно специализиран, ограничен в спектъра на услугите, феномен 

е погрешно, повърхностно и вредно за всяко прецизно изследване, 

посветено на темата. Последния общ въпрос, който трябва да получи 

отговор в това въведение, касае разликата между професионалния 

войник и наемника. В днешно време, такава почти не съществува. 

Може би единственото реална отлика е, че професионалните войници 

служат на една единствена държава, докато наемниците могат да се 

сражават за коя и да е страна (или организация) по света, която може 

да си позволи техните услуги. Докато, обаче, действа определения 

договор между наемниците от една страна и държавата, на която 

служат  - от друга, между тях и редовната, професионална армия, де 

факто, не съществуват принципни разлики, освен, но не задължително, 

по отношение на етническия състав. 

 

Как се наемат наемниците? 
 

Както вече отбелязахме, механизмите за осигуряване на платени бойци 

са множество и преминават през различни нива на организация. Най-

базовата основа е на местно ниво и е свързана с локалните мрежи на 
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покровителство (patronage), използвани от формални и неформални 

властови структури. В Сирия, това са племенно-клановите 

организации, които присъстват във всяко селище или административна 

област. Тези общности, подчинени на ясна йерархия, доминират 

организацията на социума и направляват неговата икономическа, 

политическа и военна дейност. В този контекст, определени фигури в 

даден клан, разполагащи с необходимия авторитет и позиция, могат да 

бъдат използвани като посредници, които да осигурят определен брой 

бойци сред своите подчинени срещу заплащане от страна на купувача. 

Самите посредници могат да бъдат и водачи на така сформирания 

отряд или да предложат друг представител на своята родова структура, 

който да заеме водачеството. Подобна структура има своите 

предимства по отношение на относително висока сплотеност, ясен 

вътрешен принцип на подчинение и възможност за разрастване на 

структурата на базата на други членове на клана/рода, които да бъдат 

привлечени при нужда. Има, обаче, и редица недостатъци. Клановите 

интереси, обикновено, са тясно свързани с дадено селище или част от 

регион. Това означава, че бойците, наети по описания до тук начин, 

по-трудно могат да бъдат привлечени за оперативни задачи извън своя 

родов ареал. Другият ключов проблем е, че те трудно биха работили в 

състава на по-голяма част (например бригада), в която участват 

представители на други местни кланове, с които съществуват вражди 

и противоречия. Последното сериозно ограничение в използването на 

кланови наемници е, че техният брой все пак остава относително 

ограничен. Това се дължи както на факта, че дори най-големите родове 

не са безбройни, така и на ситуацията, при която след изчерпване на 

човешкия ресурс на даден клан, частта, формирана от него не може да 

се допълва с бойци от друг род, без сериозно да се застраши 

интегритета на бойното формирование. 
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Докато наемането на родов принцип може да откликне на определени 

локални нужди на някоя от сражаващите се страни, необходимостта от 

по-мащабни действия налага да се търси по-висока степен на военна 

организация, свързана с по-малки ограничения при нейното 

използване. Тук, именно, идва мястото на по-големите структури, 

базиране не на родов принцип, а организирани от хора, използващи 

своите лични връзки и ресурси, за да си осигурят бойци от различни 

канали и източници. В световната практика е обичайно тези хора да се 

наричат контрактори (contractor - proprietors). Тук ще се занимаем 

първо с най-ниското ниво на този тип военни предприемачи, за да може 

след това да се изкачим нагоре в йерархията на наемническия бизнес. 

Структурите от този вид могат да се разделят на два типа – местни и 

чуждестранни. При местните, контракторите от първо ниво използват 

своите познанства сред различни родови и религиозни общности, както 

и елементи от подземния свят, за да разпратят своята оферта за набор 

сред определен тип потенциални бойци. Най-често се търсят хора с 

предишен опит – във войните в Ливан, Ирак или Афганистан или 

такива, които са пътували в Либия, Сахел или други части на света. 

Бивши военни също са желано попълнение, а със задълбочаване на 

гражданската война (от 2011-та до сега), на лице са и местни ветерани. 

Този тип бойци с опит се набират паралелно с други, по-неопитни, за 

да се формират компактни контингенти, които да се използват от 

определена страна в конфликта. Тук правим две важни уточнения. 

Използвам думата контингенти, понеже тези структури наподобяват, 

но не са еквивалентни на бойни формации в редовните армии. Другото 

уточнение е свързано със заплащането – по-опитните и ценни кадри 

получават повече пари в сравнение с новобранците. Целта е както да 

се получи качествена обмяна на опит, така и по-неопитните да имат 

финансов стимул за издигане. От това печелят и контракторите – 
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колкото повече ветерани има в отряда, толкова по-висока става цената 

за наемането му. Както вече споменахме, основният контрактор 

използва част от личните си средства за да осигури оръжие и припаси 

за отряда в началото, докато работодателя не започне да прехвърля 

средства и ресурси към отряда. Възможно е командирът на 

формированието да привлече част от най-близките си бойци като 

партньори, които да участват с начален капитал, а в последствие да 

получат по-висок процент от финансовите облаги в хода на конфликта. 

Главно предимство на тези компактни формирования е, че относително 

бързо постигат добро ниво на синхрон и кохерентност. От гледна точка 

на работодателите, наемането на подобен тип формации е изгодно с 

оглед на факта, че идват повече или по-малко с пълно снаряжение и 

не се нуждаят от предварително обучение за да действат на мига. 

Главният недостатък на подобен тип отряди е ограничения размер 

както и пределите на личната мрежа от познанства и пътища за 

снабдяване на самия контрактор. Той е задължен бързо да потърси 

надежден работодател, който да подсили и гарантира неговите 

позиции или рискува формированието му да се дезинтегрира поради 

липсата на насока и финансиране. Това, от друга страна, е предимство 

за работодателят, който, веднъж установил контрол над плащането и 

снабдяването на частта, може да налага допълнителни условия. 

  

Освен местните наемнически звена, изключително голям брой външни 

структури, организирани чрез контрактори, ангажирани от чужди 

страни, заинтересовани в конфликта, също оперират в рамките на 

гражданската война. Подобни звена, съставен от моно- или мулти-

национални екипи са финансирани или субсидирани както от 

съюзниците на Дамаск, така и от опонентите им. Бойците пътуват до 

определени локации в или извън Сирия и навлизат в секторите с 
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активни военни действия, от където операциите им се сливат с 

определени локални структури, с които съответната външна страна има 

поет ангажимент. На този принцип Русия финансира десетки подобни 

отряди1, а Иран изпраща части, съставени от афганистански наемници2 

или иракски шиити, които преди това се организират, обучават и 

въоръжават или на територията на Иран или в зони, контролирани от 

иракското правителство. Част от тези бойци получават закалка в хода 

на операциите срещу Даеш в Ирак, докато други се пускат да действат 

направо в Сирия. САЩ също опитаха да изградят финансирани от тях 

структури, които да се включат във войната с Ислямска държава, но 

резултатите бяха далеч от задоволителни, особено с оглед действията 

на Русия. Техническите, политическите и идеологическите 

ограничения, с които Вашингтон трябваше да се съобрази сериозно 

подрониха потенциала на финансираните от тях части. Шумно 

тиражираната програма от половин милиард долара за създаване на 

бригада от добре обучени и въоръжени бойци се провали, 

причинявайки медиен скандал.3 По-успешно, но не и без сериозни 

проблеми премина формирането и на т.нар. Нова Сирийска армия 

(Джаиш ал Джадид).4 Условията, поставени от САЩ за включващите се 

в нея бойци и най-вече забраната за конфронтация със силите на Асад, 

отклониха мнозина потенциални кандидати и размера на структурата 

остана скромен. Това предопредели и ограничения мащаб на действие 

на ал Джадид, които към момента контролират единствено градчето ат 

1 https://themoscowtimes.com/news/russia-spending-150m-monthly-on-syria-mercenaries-55108, както е посочено в репортажа, 
всеки един наемник струва на своите работодатели около 4,600$, като допълнителните разходи по екипирането, 
настаняването и изхранването могат да дублират тази сума. Основен доставчик на руски наемници за Сирия е базираната 
в Аржентина организация Вагнер, която подсигурява до 2,500 бойци на терен към момента. Общите разходи на Москва и 
„частните инвеститори”, възлизат на около 150,000,000$ на месец. 
2Р. Трад, „Срещу обещание за гражданство, Иран привлича мигранти като наемници” 
(http://ruslantrad.com/2016/05/11/sreshtu-obeshtanie-za-grazhdanstvo-iran-privlitcha-migranti-kato-naemnitsi/ ) 
3 http://www.newyorker.com/news/news-desk/our-high-priced-mercenaries-in-syria  
4 “Операция Ден на Гнева – митове и реалности“, De Re Militari, 14, 4-9 
(https://en.calameo.com/read/0015044130cc9fbd52773) 
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Танф и разчитат на сериозна военна подкрепа от другите местни 

бунтовнически структури в района на Думаир за да устоят на натиска 

на Даеш. Липсата на установени връзки с местната общност и 

недостатъчния престиж на всяка изцяло външно създадена структура, 

и за напред ще обричат опитите на Вашингтон да промотира свои, 

съставени от араби, структури. Липсата на резултати принуди 

Вашингтон да експериментира по няколко различни инвестиционни 

направления, като, за сега, най-успешна се оказва съвместната работа 

с кюрдите. 

 

 

 

 

Чуждестранни бойци 
Притокът на чужди бойци към Сирия, Източник – Foreign Fighters, An 
Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq, 

The Soufan Group, Decemmber 2015, стр. 5 
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Следващото стъпало в йерархията на наемническите формации са 

бригадите.5 В сирийският контекст, тези формирования се различават 

от класическите наемнически полкове, опериращи през 

Средновековието и Новото време. Основната причина за това е, че 

много от тези бригади не са създадени като наемни структури по 

начало, а се превръщат в такива с времето. Първоначално, основната 

част от паравоенните формирования се появява под влиянието на 

социалното напрежение в Сирия и избухването на Гражданската война. 

Това не означава, че определени опозиционни, а по-късно и про-

правителствени бригади не се организират целенасочено, чрез 

инвестицията на частен капитал. В тези случаи, бригадата се развива 

по гореописания пример на компактните формации, организирани от 

контрактори, с тази разлика, че зад бригадите стоят хора с далеч по-

широки финансови и политически възможности. Без значение дали са 

възникнали като формации за самоотбрана в дадена част на страната 

или са плод на специфичното, организирано финансиране, бригадите 

постепенно еволюират, като това развитие е тясно свързано със 

спецификите на гражданската война. Тук е важно да уточним няколко 

неща. Първо, не всички пара военни формирования, наричащи себе си 

„бригади” са наемнически звена. Второ, това, че дадена формация е 

съставена от наемници не означава, че тя не може да въплъщава 

определена идеология, било тя със светска или религиозна основа. 

Трето – понякога, оценката за това дали една бригада е наемническа 

или „революционна” зависи единствено от перспективата на този, 

който се опитва да дефинира дадената формация и нейното място в 

гражданската война. В официалната реторика на нито една бригада 

няма да откриете директни заявления за това, че тя изпълнява 

5 Тук не се визира бригадата като строго военно подразделение, а по-скоро общото наименование, с което тези пара-военни 
формации сами наричат себе си. 
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определени поръчения в замяна на финансиране. Подобно нещо би 

подронило престижа на структурата и би я дискредитирало в очите на 

онези социални групи, в чийто контекст бригадата оперира. Истината 

е, че след 5 години на непрекъснат конфликт и сериозно изчерпване 

на локалните финансови ресурси, нито една самостоятелна бригада не 

може да се надява да просъществува без материалната (финансова, 

логистична) подкрепа на някакъв външен за нея фактор. Това се 

отнася както за бунтовническите структури в провинциите Идлиб, 

Дара’а и Халеб, които са основно спонсорирани от САЩ, Турция и 

държавите в Залива, така и за про-правителствените бригади, много от 

които са пряко финансирани от Иран, а вероятно и от Русия, която по-

скоро осигурява материалната поддръжка. Подобно е и положението с 

крайните ислямисти на терен, които разчитат на своите задгранични 

канали за подкрепа, свързани с определени бизнес кръгове в Залива, 

Саудитска Арабия и други части на мюсюлманския свят. Нарочно не 

споменавам за Джабхат Фатах ал Шам (Нусра) и Ислямска държава, 

тъй като тези джихадистки структури боравят с наемници, но на по-

различен принцип, който ще разгледаме по-долу. Основното 

предимство в употребата на бригадите е комбинацията от численост и 

ефективност, съчетани с мобилност и възможност за прехвърляне в 

различни сектори според нуждите на основното командване. Главният 

им недостатък е религиозната обвързаност на много от тях, която е в 

тясна зависимост със социалната подкрепа, от която бригадите се 

нуждаят за да набират нови кадри и средства. Това означава, че 

използването на идеологически различни по същността си 

формирования крие сериозни рискове от избухване на конфронтации 

в по-малък или по-голям мащаб, което от своя страна да доведе до 

колапс в определени сегменти или цели сектори от даден фронт. 
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Последният етап от наемническата йерархия са частните армии. Този 

феномен е изключително размит в съвременното военно дело и 

границите, които различните дефиниции поставят, варират в своя обем 

и перспектива. Класическия модел на частната армия е военна сила, 

организирана от определена личност (или кооператив от инвеститори), 

изцяло финансирана и подхранвана с ресурси от същата тази 

личност/личности и служеща единствено и само на своя създател. До 

колко подобни частни армии изпълняват интересите на определена 

държава е въпрос, който зависи от договорът, сключен между 

определеното правителство и дадената личност (или консорциум), 

стояща зад частната армия. Най-добрият пример за подобна структура 

в последните години е „Блекуотър“, чиято дейност покрива всички 

възможни логистични и оперативни нива, присъщи на 

професионалната армия. В Сирия е далеч по-трудно да се проследи 

съществуването на подобна структура, поради простата причина, че 

организациите там, за разлика от „Блекуотър“, са мотивирани не само 

от финансови, но и от социо-религиозни подбуди. Въпреки това, ако 

трябва ясно да определим една частна армия, оперираща в момента на 

терен в Сирия, то това без всякакво съмнение е Хизбула. 

Организацията, развила се като шиитска терористична структура в 

хода на Ливанската война, днес представлява един от стожерите на 

про-правителствените сили на различните фронтове в Сирия. 

Подчинена на строга вътрешна йерархия, с военна структура, системно 

и прагматично разработвана в продължение на близо четири 

десетилетия, бойното крило на Хизбула проявява всички видими 

признаци на частна армия спрямо своето представяне на терен. 

Бойците на организацията не се смесват с други бригади, действат чрез 

свое собствено командване, въоръжават се и се снабдяват независимо 

от станалите и се намират под прякото подчинение на своите лидер 
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(било то на локално ниво за отделните отряди или в общ план на 

ръководството на Хизбула – Хасан Насрала и военното командване на 

организацията). Другата структура, оперираща под формата на частна 

армия в Сирия е YPG. Кюрдската пара военна структура е бойният 

гръбнак на кантоните, обхващащи северна Сирия, които тази година 

изразиха претенцията си да се превърнат в единна кюрдска Роджава. 

Подобно на Хизбула, YPG покрива пълния диапазон от военни 

дейности, присъщи на една армия – набор, снабдяване, обучение на 

кадри, наличие на ясна командна структура и т.н. Подобно на Хизбула, 

YPG оперира самостоятелно, без да се смесва със своите съюзници. 

Кюрдските формации имат свое собствено командване, финансират се 

независимо от позиционните сили, с които си съдействат и преследват 

свои специфични цели, които невинаги се застъпват с тези на 

останалите части от Сирийската опозиция. Най-важният елемент от 

това разминаване е факта, че официално, YPG не се намира в открит 

конфликт със сирийските правителствени сили, въпреки спорадичните 

конфронтации, както например в Хасаке и Камишли преди месец. 

Основното различие между Хизбула и YPG е, че докато Хизбула, чрез 

своето бойно крило, покрива всички критерии за класическа частна 

армия, кюрдските милиции са тясно свързани със социалните и 

териториални измерения на Роджава и действат, поне официално, като 

въоръжени сили на автономна област (подобно на пешмерга в Ирак), а 

не като военно представителство на организация, влязла в определени 

договорни взаимоотношения с определено правителство. От друга 

страна, начина, по който YPG се финансира и огромния дял материална 

помощ, получаван от някои страни в ЕС и САЩ поставя сериозни 

въпроси спрямо чисто идеологическата мотивация, за която кюрдите 

претендират че ги ръководи.  
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Освен тези ясно изразени структури, военните услуги, осигурявани от 

„Вагнер“ също биха могли да класират тази организации в категорията 

„частна армия“. Tова е ограничения обем на наемници, осигурявани от 

„Вагнер“ чрез посредничеството и финансирането на Русия. Както вече 

отбелязахме (виж бел. 1), става дума за около 2,500 души, 

разпределени в различни оперативни звена които осигуряват охраната 

на ключови инфраструктури и енергийни обекти, чийто приоритет е 

жизненоважен за поддържане на правителствените сили. „Вагнер“ 

започва като контрактор от най ниско ниво. До 2011г., създателят на 

компанията Дмитрий Уткин служи в Спецназ, а след като се пенсионира 

става част от частната охранителна фирма Moran Security Group, която 

осигурява протекция на търговски съдове срещу пирати.6 През 2013г., 

MSG организира7 Славянският корпус, подразделение от 267 души8, 

което е пратено в Сирия, след сключване на договор с правителството 

за охрана на ключови енергийни обекти първо в Латакия, а след това 

в Деир ез Зор и Ас Шухна. Славянският корпус попада в засада на Даеш 

през октомври 2013г. И губи около 100 бойци, а останалите са 

изтеглени в Русия. Дмитрий Уткин използва своите връзки и 

възможности за финансово обезпечаване за да сформира около себе 

си нов отряд (точно както описахме по-горе), след което служи 

последователно в Украйна през 2014г. и отново в Сирия през 2015г.9 

Така се появява „ЧВК Вагнер“, кръстена по позивната на Уткин - 

„Вагнер“, спазвайки вековната традиция наемническите отряди да 

носят името на своя командир. С времето и натрупването на опит и 

6 Шеф на групата е бившия член на ФСБ Вячеслав Калашников. (http://www.interpretermag.com/st-petersburg-sends-
contractors-to-syria/ ) 
7 Славянския корпус е регистриран като самостоятелна фирма за охрана на обекти с висок риск в Хон Конг, а връзката 
със сирийското правителство е осигурена от MSG. 
8 http://www.huffingtonpost.com/james-miller/the-insane-story-of-russi_b_4317729.html  
9 Тогава заминава само една ударна група от 93-ма бойци, от които едва около 30 се връщат без сериозни наранявания 
(http://www.thedailybeast.com/articles/2016/06/21/how-many-russian-soldiers-have-died-in-syria.html) По думите на участник 
в бойните действия на ЧВК, техните бойци „са използвани за разчистване на фронта, след което сирийската армия 
навлиза и попада под прожекторите и обективите“ http://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/  
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капитал, организацията увеличава своите мащаби и се превръща в 

самостоятелно звено за осигуряване на широк спектър от военни 

услуги. За две години Уткин може да прати в Сирия десет пъти повече 

хора, отколкото в началото на самостоятелната си кариера. 

Организацията разполага със свой подготвителен лагер в Молкино, 

Краяснодарски край, а от 2014г., в нея служи и сръбско звено, 

ръководено от босненския сърби Давор Савичич, по прякор „Вълка“, 

който е близък приятел на Уткин още от Украйна.10 С оглед на факта, 

че според руското законодателство граждани на страната нямат право 

да разполагат с частни военни сили в нея, Русия не води никаква 

документация за действията на ЧВК. Самата компания е регистрирана 

в Аржентина и, логично, Москва отрича всякаква директна връзка с 

нея. Въпреки това, ролята на „Вагнер“ е решаваща за успехите на 

правителствените сили в блокиране действията на Даеш, а, вероятно, 

и за превземането на Палмира през пролетта на 2016г. 

 

На половин стъпало над бригадите и под частните армии стоят общите 

щабове, формирани от няколко бригади и бойни формации, за да се 

конкретизира и координира тяхната дейност в определен сектор на 

конфликта. Най-популярните такива обединения действат в 

провинциите Халеб и Дара’а  и са свързани с нелекия синтез между 

определени части на Свободната Сирийска армия и про-ислямските 

(или откровено ислямистки) бригади в състава на Ислямски Фронт, и 

Джаиш ал Фатах. Публичния параван за установяването на подобни 

структури е обикновено или политическа или религиозна  обща цел, 

към която новата структура да се стреми. Зад тази медийна фасада се 

съдържа сложна мрежа от съподчинени интереси, които започват от 

10 http://www.fontanka.ru/2016/03/28/171/  
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кланово-родово ниво и продължават нагоре по описаната до тук 

йерархия. Икономическите облаги, възможността за получаване на 

повече външни субсидии, както и практичния ефект от обединяване 

средствата на няколко водещи контрактори/лидери с цел по-доброто 

материално осигуряване на техните части са далеч по-логични 

причини за създаването на подобни структури. 

 

 

 

 

Къде се разполагат основните чуждестранни контингенти в Сирия 
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Докато дългосрочните политически цели не бива да се подценяват, 

краткосрочните тактически и стратегически императиви са далеч по-

важни за оцеляването на тези бунтовническо-ислямистки структури. 

Както вече споменахме, местната материална база е сериозно 

изчерпана и само чрез по-сериозната мобилизация на ресурси – 

външни и вътрешни, отделните бригади могат да се надяват да дочакат 

изпълнението на своите бъдещи политически програми. От друга 

страна, не бива да се подценява и външния натиск при формирането 

на подобни над-бригадни звена. Както казахме по-горе, с времето 

работодателя започва да получава все по-сериозно предимство над 

наемниците, особено с оглед на факта, че те стават все по-зависими от 

доставките на муниции, оръжие и директните финансови инжекции. 

Това означава,че външните снабдители и политически покровители 

могат да изискват определени отстъпки от страна на местните бойци. 

Размера на тези компромиси е право пропорционален на обема на 

подкрепата, отказвана отвън. Именно по тази линия, Турция успя да 

обедини голяма част от бунтовническите формации в района на Мареа 

и Азаз и чрез тях да създаде оперативното, над-бригадно звено „Щитът 

на Ефрат”, което в момента оперира на широк фронт срещу Ислямска 

държава но и поддържа турските интереси, борейки се с кюрдското 

влияние западно от р. Ефрат. Макар и в много по-голям мащаб, от 

разглежданите тук локални щабове, правителството в Дамаск 

инициира създаването на своя собствена, над-бригадна структура – 

Националните сили за отбрана (НСО), които обединяват в себе си 

всички пара-военни формирования, подкрепящи сирийското 

правителство. Това обединение, дирижирано от Иран и Русия, се случи 

с цел по-ясното дефиниране на про-правителствените формации и 

изчистване на пътищата, по които те могат да се финансират от Дамаск 

или от външни благодетели. Разликата между бунтовническо-
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ислямистките щабове и НСО е, че отделните формации в Националните 

сили за отбрана са по-ясно подчинени на политическия център, който, 

за разлика от опозицията, е само един. Това означава,ч е отделните 

контингенти в НСО имат далеч по-ограничена оперативна 

самостоятелност спрямо бунтовническо-ислямистките бригади и са по-

строго подчинени на сирийската армия. Това не означава, че в тези 

структури не се е запазила частната инициатива и финансовите 

интереси на личностите, които формират и финансират отделните 

бригади и милиции. Икономическите облаги и нуждата от 

възвращаемост остават и са тясно преследвани от контракторите, 

служещи на режима в Дамаск. Това ясно личи в политиката им на терен 

и в лекотата, с която ръководителите на отделните структури се 

намесват в икономиката на региона, в който са разпределени. 

 

Как се финансират наемниците? 
 

Финансирането на наемническите формирования става на два етапа – 

организационен и операционен. Организационният етап включва 

разходите по набиране на личния състав, осигуряването на оръжие и 

обучение за кадрите, първоначалното квартируване и подсигуряването 

на транспорт до определената зона на военните действия. 

Операционните разходи включват поддържането на въоръжението, 

изхранването на частта, подсигуряването на постоянен приток на 

муниции и гориво, поправката на повредена техника, изграждането на 

укрепени позиции, набирането на нови попълнения и разходите по 

лечение или погребване на пострадалите. Според различната степен, 

която формированието заема в горепосочената структура, всички тези 

разходи се поемат от един или различни финансови източници. 
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Съществуват варианти, когато първоначалните разходи се поемат от 

контракторът и неговите партньори и в последствие се възстановяват 

от получените от работодателя средства. В други случаи, самият 

работодател осигурява цялото начално финансиране, а контракторът 

има за задача само да използва познанствата си за да намери 

правилните хора. Както вече видяхме, „Вагнер“ подсигурява началния 

етап и се възползва от руското финансиране в последствие, докато 

САЩ се опитва да организира сирийски бунтовнически формации 

осигурявайки целия начален капитал. 

 

Веднъж започнали реалните операции (било то бойни или 

охранителни), разходите се увеличават значително и работодателят 

поема потока оперативни разходи, депозирайки ресурси и средства на 

контрактора, който, на свой ред, ги преразпределя според нуждите на 

своята структура или директно, или използвайки вътрешпни 

логистични системи, изградени в наемническата формация. 

Съществува и вариант за външно посредничество – трета страна поема 

текущите разходи за да компенсира недостига на средства от страна 

на базовия работодател. Така, например, Иран и Русия плащат за 

голяма част от чуждестранните бойци, опериращи в полза на Асад. В 

последствие, тези трети страни възстановяват своите разходи на 

базата на облаги, които получават в замяна на помощта си. Така, 

например, Русия получи правото за строене на две свои военни бази в 

Сирия – в Тартус и в Палмира. По подобен начин, в Ирак и Афганистан 

САЩ размениха ( продължават да разменят) своята помощ срещу ценни 

ресурси, добивани на място – нефт и различни суровини, подходящи 

както във фармацевтиката, така и в производството на опиати.11 Освен 

11 Повечето хора обичат да говорят за трафика с опиати, но малцина си дават сметка, за гигантските ползи за американската 
фармацевтика (със свое собствено сериозно лоби) от вноса на евтини суровини, с които да захранват своята продукция. 
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директните материални облаги, третите страни си издействат и изгодни 

договори за бъдещи инфраструктурни проекти и доставки за армията, 

като по този начин се обслужват интересите и на големите оръжейни 

фирми, чието лоби подкрепя агресивната външна политика на 

Великите сили в Сирия. 

 

Военният бизнес в по-широка перспективата 

 

Както отбелязахме в началото на статията, военната икономика, 

базирана на подсигуряването на договори не се ограничава само до 

подсигуряването на определен брой бойци срещу определена сума. 

Спектърът от услуги, предлагани от частни структури в и извън Сирия 

е безкраен. От осигуряване на водачи и фиксъри за чуждестранни 

новинарски екипи, през наемане на охрана за конвои през пустинята, 

до изграждането на съоръжения и доставката на оръжия, стотици са 

фирмите, готови да предложат своите услуги и дори начален капитал, 

който да се инвестира срещу сериозна възвращаемост в последствие. 

Подобно на структурата на наемническите части, организацията и 

предоставянето на услуги също може да се синтезира в ясна йерархия 

на базата на техния мащаб. 

 

На най-ниско ниво отново са местните родово-кланови структури, 

които осигуряват всички възможни, дребни по мащаб, услуги в дадена 

локация. Като се започне от предоставяне на информация,  мине се 

през осигуряване на квартири за бойците и развлечение (най-често 

под формата на платена любов, алкохол и цигари) и се стигне до 

предоставяне на хранителни припаси и оръжие, клановете са важен 

елемент от най-базовото ниво на материално подсигуряване. 
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Възползвайки се от роднински връзки зад граница12, те са основен 

организатор и посредник в нерегламентирания трафик на стоки от 

всякакъв тип. Докато ролята им в бойните операции се свежда 

обикновено до подсигуряването на определен ареал, в логистичен 

план, племената играят още по-значима роля, доминирайки голяма 

част от нелегалните канали за внос и износ. Добрите отношения с 

водачите на тези родови общности са незаменим ресурс за всеки 

контрактор, който се нагърбва да организира и ръководи въоръжен 

отряд в рамките на гражданската война. 

 

Следващият етап от „хранителната верига“ е свързан с 

предприемачите, които разполагат с далеч по-сериозни лични средства 

и връзки, с които могат да завъртят бизнеса си на надрегионално ниво. 

Подобни структури са или директно свързани с подземния свят във 

вида му от преди 2011г., или се появяват в последствие в хода на 

войната. Не е рядкост фигури от този калибър да са едновременно 

водачи на бойни групи и изпълнители на определен спектър от 

доставки, допълвайки личното си състояние от няколко източника. 

Паралелното ръководене на военните и икономически дела 

подсигурява на тези фигури възможността да инвестират по-сериозни 

ресурси в замяна на по-значителна възвращаемост. Също така, 

наличието на собствен, въоръжен гръб, дава по-сериозна тежест при 

договарянето на икономически сделки. Обратно, икономическата 

автономия, дава възможност за поддържане на военното начинание 

дори в случай, че официалния работодател няма възможност да 

реагира мигновено на нуждата от материално подсигуряване. Този тип 

12 Кюрдите по сирийската граница и в Турция, сирийците в Деир ез Зор и иракчаните в Анбар, племената по Йорданската 
граница, връзката със семейства от двете страни на Сирийско-ливанската граница и т.н. 
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предприемачи комуникира с клановите структури и често посредничи 

между тях и международните играчи, ангажирани в нелегалния трафик 

на стоки. Пак подобни личности стоят зад организирания лов на антики 

в Сирия, организирайки специфични иманярски звена, снабдени с 

въоръжена охрана, които в последствие изнамират ценностите и ги 

предоставят на своя главатар, който се намесва в изключително 

доходоносната международна търговия с артефакти.13 Тези иманярски 

звена могат да се подразделят на няколко типа – външни екипи, които 

навлизат в Сирия и са изцяло финансирани от чуждестранни 

инвеститори, колекционери и дилъри на артефакти; вътрешни 

самостоятелни отряди, които оперират под покровителството на дадена 

въоръжена група, като подизпълнители или плащайки своего рода 

данък от печалбата си; директно ангажирани от местните групи и 

бригади отряди, които се финансират заедно със цялостната 

паравоенна структура и чийто находки подпомагат общото 

финансиране. По подобие на артефактите, частната инициатива на 

определени предприемачи съставлява основна част от нелегалния 

добив на петрол в Сирийската пустиня. Това става или като 

собственици на самоделни и/или подвижни нефтени инсталации или 

като охрана на съществуващи обекти, ползващи част от прихода от тях 

или от самата продукция. 

 

Следващото стъпало представляват компаниите, които директно или 

индиректно са ангажирани с предоставянето на широк набор от услуги 

за враждуващите страни. Макар, формално, Сирия да е обект на голям 

брой международни ограничения, това не спира множество компании 

да заобикалят регулациите, рискувайки доста в замяна на колосални 

13 Подобни посредници могат да получат до 67% от стойността на продадената вещ. В определени случаи, този процент 
се равнява на стотици хиляди. (https://www.actualno.com/columnist/article/1048/author_id/74) 
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приходи, много от които не минават през теглилката на данъчните 

власти. На първо място, разбира се, това са производителите на 

оръжие от цял свят, които се надпреварват да продадат стоката си в 

Сирия. Компании от САЩ, Европа, Русия, Иран, Китай и други, по-

скромни доставчици, сред които са България и Румъния. Всъщност, 

скромността на Балканския принос е само условна. Според едно 

скорошно изследване, бившите комунистически страни от Югоизточна 

Европа са изнесли оръжие и боеприпаси на стойност над 1 200 000 000 

евро за конфликтите в Сирия и Йемен.14 

 

 

 

Доставката на оръжието е преминала през посредничеството на 

Саудитска Арабия, Турция, Йордания и Обединените Арабски 

14 http://www.balkaninsight.com/en/article/making-a-killing-the-1-2-billion-euros-arms-pipeline-to-middle-east-07-26-2016  

Износът на оръжие от югоизточно европейските страни 
след 2012 г. 
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емирства. В последствие, тези четири страни са препродали 

въоръжението на враждуващите фракции в Сирия. Всичко това се 

случва с позволението на властите, но на базата на частни компании, 

чието сериозно военно лоби е ключово за политическите кръгове. В 

случая с Йордания, Емирствата и Саудитска Арабия, военните 

компании са в ръцете или на членове на управляващите родове или в 

техни близки роднини. 

  

Освен трафика на оръжие, частни компании, с или без пряката на меса 

на управляващи кръгове, се ангажира с изграждането и поддържането 

на определени военни и инфраструктури обекти със стратегическо 

значение.   В тази ситуация се стига дори до куриози. Както едно 

разследване от април тази година показа, Сирийската служба за 

подсигуряване на водния ресурс работи на територията на Ислямска 

държава, но получава заплатата си от правителството в Дамаск.15 Тук 

става дума за острата необходимост от поддържането на 

водопроводните инсталации в изправност. В противен случай, 

хуманитарната криза би достигнала пропорции, които са в разрез с 

интересите както на сирийското правителство, така и с тези на Даеш. 

Конкретно в Ракка, столицата на Даеш, дебита на питейна война се 

поддържа от Главна Фондация за Питейната Вода и Канализацията 

(ГФПВК), която е създадена под правителствен надзор през 2009г. и 

ангажира инвестирането на частен капитал от лица, приближени на 

клана Асад и действащи като преки бизнес партньори на 

правителството. В една Сирия, в която питейната вода и нейния 

контрол са се превърнали в поредното оръжие, използвано от 

различните фракции, подобни институции притежават все по-

15 https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/04/14/keeping-the-water-running-in-the-islamic-state/  
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значителна икономическа и политическа тежест.16 Друг ключов 

елемент от поддържането на военните начинания е електричеството и 

контролът върху него. За всички е ясно, че добивът и разпределение 

на енергия в Сирия значително е намалял като обем спрямо 2011г. 

Страната изпитва постоянен недостиг на електричество, а режимът на 

електроенергията вече се е превърнал в ежедневие. В този контекст, 

организациите, упражняващи контрол и осигуряващи охраната на 

енергийните инсталации са повече от ключови. Преди няколко дни 

спирането на тока в Хама предизвика масова паника в града, съчетана 

с напредването на бунтовнически части. Подобни инциденти оказват 

сериозно влияние върху морала на местното население – фактор, с 

който враждуващите страни се съобразяват все по-сериозно. 

Поддържането на лоялността на местните въпреки годините лишения и 

изтощение на икономиката е първостепенна задача за всяка фракция 

в контролираната от нея територия. 

 

Външни фирми обслужват и изграждането на военни обекти от страна 

на Великите сили, които започнаха да разположат свои по-постоянни 

бази в Сирия. Това се случва както от страна на САЩ, така и от страна 

на Русия. Докато военните подсигуряват поддръжката и охраната на 

обектите, почти сигурно е, че специфични обекти като 

водоснабдителни съоръжение, бързо сглобяеми жилищни помещения17 

и други „цивилни“ елементи от войнишкото ежедневие се доставят от 

подизпълнителни, наети за случая или работещи по установени 

взаимоотношения с армиите. Вероятно, подобни „външни“ фирми се 

16 Marcus DuBois King, “The Weaponization of Water in Syria”, Washington Quarterly 38 (4), 2016, 153-69 
(https://twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/TWQ_Winter2016_King.pdf ); Кинг обособява пет типа 
„превръщане на водата в оръжие“ - стратегическо, тактическо, като психологическо средство, като средство за изнудване 
и по невнимание/несъзнателно. 
17 http://www.businessinsider.com/the-russian-army-is-building-a-base-at-palmyra-2016-5  
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използват и за изграждане на по-значителни елементи от военните 

съоръжения, но името на подобни контрактори и същността на тяхното 

участие обичайно са секретна информация, за която можем единствено 

да спекулираме.18  

 

Вече споменахме за трафика на антики и оръжие, който се извършва с 

посредничеството на предприемачи-контрактори и на клановите 

структури. Паралелно с този трафик съществуват и други неформални 

мрежи за доставка на дрога, скъпоценности, хора, изнудване и откупи. 

Тези канали се организират между няколко различни „етажа“ от 

военно-икономическата бизнес йерархия. В търговията с наркотици са 

замесени картелите в Латинска Америка и Мексико, мафиотските 

структури в Европа и Русия, както и подобни организации в самия 

Близък изток. Много от тях крият дейността си зад паравана на частни 

компании, които служат за “изпиране“ на финансите от постигнатите 

сделки или като прикритие за преноса на „стоки“ от една държава в 

друга. Освен неформалните структури, тези канали включват 

задължително участие на определени официални лица или цели 

подразделения, в зависимост от степента на корупция в съответната 

администрация. По този начин, мафията представлява отделен етаж в 

хранителната верига на войната, занимавайки се със всичко онова, с 

което официалните компании не смеят да търгуват (или смеят, 

използвайки сивите структури за посредници). През последните две 

години, трафика на бежанци се превърна в най-обемния и доходоносен 

дял от нелегалния пренос на хора, задминавайки търговията, 

развихрена от Даеш и местни посредници с проститутки и сексулани 

робини от 2013 и 2014г. 

18 САЩ, Русия и останалите големи сили използват собствени компании за тези цели, като част от средствата на самите 
компании отиват за финансиране на определени политически кампании в замяна на възвращаемост. 
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Какво е мястото на Ал Кайда и Ислямска държава? 
 

До сега говорехме за наемническите структури, използвани от 

опозиционните (бунтовнически и ислямистки) сили, правителството и 

външнополитическите играчи. На терен в Сирия оперира още един 

специфичен тип организации, чийто квази-държавни пропорции 

изискват по-специално внимание. Става дума за Дабхат Фатах ал Шам 

и Ислямска държава. ДФШ или ан Нусра, както бяха известни до 

28,07,2016г., са подразделение на Ал Кайда в Сирия и Ливан. Като 

такова техните структури са подчинени на глобалната терористична 

структура, която използва своите канали, за да снабдява своята 

локална метастаза с оръжие, финанси, припаси и техника. В този 

смисъл, структурата на ДФШ, макар и да напомня на частна армия от 

порядъка на Хизбула, всъщност е посредник и подизпълнител на 

волята на Ал Кайда. Именно чрез централното командване се 

осъществява вноса на оръжие и договарянето с външни контрактори, 

които да осигуряват онези необходимости, за които ДФШ не може да 

се погрижи сама. Паралелно с общия надзор от глобално ниво, на терен 

ДФШ има своя собствена система от контрактори, които генерират 

необходимите ресурси, движат трафика със стоки, подсигуряват нови 

кадри за бойните формации на терен, командват определени звена и 

т.н. Така, ДФШ са едновременно работодател, контрактор и 

подизпълнител от перспективата на различните нива на снабдяване, 

оперативна дейност и по-широкия спектър от допълнителни военно-

икономически начинания. Важен елемент от военно-икономическата 

среда е и развитието на собствена медийна система, която да отразява 

успехите и да изопачава информацията от фронтовете и селищата под 
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контрола на групировката. В този смисъл, медиите също са важен 

контрактор, дефиниращ начина, по който широката публика възприема 

случващото се в Сирия. За разлика от повечето бунтовническо-

исямистки фракции, които разчитат или на доброволци или на местни 

наемни звена, ДФШ използва и широка гама от външни за Сирия бойци, 

доставяни по каналите, поддържани от Ал Кайда. Такива бойци се 

набират с лекота от всички зони, където джихадистите разполагат със 

свои тренировъчна лагери и утвърдени структури, но най-вече 

Йемен19, Мароко, Мали, Либия и Афганистан. Около 1/3 от всички 

чуждестранни бойци в Сирия идват именно от Магреба, където Ал 

Кайда доминира всички сфери на нерегламентираните военни 

операции.20 Трафикът на дрога и оръжие са основно перо във 

финансирането както на Ал Кайда като цяло, така и на ДФШ в частност. 

Разликата е, че ДФШ се възползва от по-голямата гъвкавост, която 

може да прояви на терен и привлича на своя страна сериозна 

поддръжка и от местни общности, които припознават в тях достатъчно 

силна структура, която да защити населението както от Даеш, така и 

от Асад. 

 

Ислямска държава е втория хибриден елемент от парадигмата на 

наемничеството в Сирия. За разлика от ДФШ, които са метастаза на Ал 

Кайда, Сирия (и Ирак) са „люлката“ на Даеш. В този смисъл, 

джихадисткият псевдо-халифат трябва да подхожда по по-различен 

начин, тъй като всеки провал там представлява директен удар върху 

цялостната структура на глобалната терористична организация, 

19 Където Ал Кайда разполага с втората по-големина, но първа по значимост териториална база. „Ситуацията в Йемен – 
Кой кой е?“, De Re Militari, 1, 17-19; За разлика от Афганистан, където Ал Кайда оперира в партньорство с Талибаните, в 
Йемен организацията има отдавна изградени връзки, датиращи още от преди края на Студената Война. Организацията е и 
в директна близост до някои от основните си дарители, опериращи в страните от Персийския залив. 
20 „Ситуацията в Мали – Кой кой е?“, De Re Militari, 3, 5-11 
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разпростряла пипала от Филипините до Нигерия. Ислямска държава се 

стреми всячески да се представи пред света като монолитна структура, 

която няма „външни“ структури, а интегрира в себе си пълния спектър 

от звена, подсигуряващи дейността й. Това, естествено, е грижливо 

поддържан мит. Ислямска държава, подобно на всяка друга истинска 

държава, използва далеч по-изгодната и експресна форма за 

осигуряване на определени услуги чрез заплащане за тях на 

партньори, способни по-бързо и по-надеждно да доставят 

необходимото на определено място в определено време. Макар да  

контролират процесите на снабдяване и производство в степен, която 

към момента е недостижима дори за правителството в Дамаск, Даеш 

все пак са принудени да делегират част от отговорностите си на 

подизпълнители, които, за разлика от джихадистите, не са жертва на 

строг мониторинг. Това касае най-вече трафика на стоки, петрол и 

хора, както и снабдяването с оръжия и припаси. На няколко етапа се 

структурира и вербуването на нови кадри, като често, освен 

отговорните за това джихадистки звена, в операциите участват и 

местни лица, които не са директно свързани с ИД и имат по-голяма 

свобода на действие от гледна точка на наблюдението, осъществявано 

от службите за сигурност в дадена държава. 

 

Що се отнася до оперативната страна на нещата, то на терен всичко се 

извършва под строгия контрол на командването на ИД по региони 

(уалияти) и се координира от общото командване, подчинено на 

военното „министерство“. Отделните местни звена имат право на 

известна инициатива, но тя е ограничена от общите планове на 

групировката. За разлика от другите участници във войната, където 

наемническите звена се обособяват в цялостни части, в Даеш 

наемниците се инкорпорират в съществуващите бойни групи. Това се 
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прави с цел създаването на ново групово самочувствие, в което 

досегашната кариера на бойците е без значение. Този нов esprit de 

corps, се базира както на тежкия тренировъчен режим, така и на 

религиозната индоктринация, особено сред онези членове на групата, 

включили се като доброволци.21 Без всякакво съмнение, командирите 

на бойните групи внимателно поддържат баланса между броя бойци, 

участващи като наемници за заплащане и онези, включили се с ясното 

съзнание за принадлежност към идеологията на ИД. Един от основните 

източници на чуждестранни бойци за Даеш са кавказките републики, 

от където идват мнозина от най-опитните джихадисти, служили в 

конфликтите срещу Русия през 90-те. Друг източник на бойци са 

страните от Централна Азия и в по-малка степен – Северна Африка. 

Значителен е и броя на онези, които идват от Западна Европа – Белгия, 

Англия и Франция, но също така и Германия. Повечето от тези бойци 

са по-скоро доброволци, докато онези, идващи от по-

милитаризираните източни региони са смесица между „вярващи“ и 

търсещи препитание. Даеш осигурява едни от най-сериозните заплати 

на терен в Сирия и Ирак – между 500 и 1200$, плюс допълнителни 

субсидии за членове от семейството. Макар да се наложи да съкратят 

сумите с до 50%, парите, предлагани от ИД все още са достатъчно 

примамливи за значителен брой хора, както в обедняващите местни 

територии, така и в други по-бедни региони на света.22 

 

Подобно на Ал Кайда, Даеш също използва специализирани военни 

лагери, в които обучава новите си кадри. Именно тук, ИД използва 

услугите на наемници – бивши спец-части, професионални „войници 

на съдбата“ и други бойци с опит, готови да предадат своите умения на 

21 https://www.theguardian.com/world/2015/jan/25/inside-isis-training-camps  
22 http://money.cnn.com/2016/01/19/news/world/isis-salary-cuts/  
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всеки, склонен да им плати достатъчно. Вече има неопровержими 

доказателства за наличието на подобни фигури от бивши командоси от 

Латинска Америка и Централна Азия, които помагат на Даеш да 

обучава своите бойци.23 По-рядко, хора с военен опит от Европа също 

се присъединяват към редиците на джихадистите.24 Включването на 

бойци с висок опит и успехите, с които работи тренировъчната 

програма на ИД са ясно видими в оперативното и тактическо ниво, 

което джихадистите демонстрират в Сирия и Ирак. 

 

Заключение 

 

Както статията демонстрира, употребата на контрактори-

предприемачи е широкомащабен феномен, доминиращ всички аспекти 

на Сирийската гражданска война. Струйктурата на наемничеството е 

сложна, съставена от множество съподчинени звена, формиращи 

паяжината на трудно разгадаема военно-икономическа паяжина. Всяка 

една от страните директно или индиректно участващи в конфликта се 

стреми да подсигури включването на покровителствани от нея 

бизнестсруктури, които да подсигуряват услуги, започващи от грижата 

за чуждестранни журанлисти и екипи и достигащи до изграждането и 

поддръжката на военни бази, инфраструктурни обекти от 

стратегическо значение и тренировъчни звена. Целият този 

доходоносен бизнес оборот вероятно възлиза на милиарди долари и 

превърнат в БВП би засенчил почти всички държави на света, с 

изключение, но само може би, на САЩ, Китай и ЕС.25 Грамадните 

23 http://www.ibtimes.co.uk/isis-us-trained-tajikistan-special-forces-chief-gulmurod-khalimov-joins-islamic-state-1503351; R. 
Saviano, CeroCeroCero, 2013 (epub) 
24 http://news.nationalpost.com/news/france-admits-soldiers-have-deserted-to-isis-including-ex-elite-special-forces-and-french-
foreign-legionnaires  
25 Чието БВП е съответно (в милиарди) – 18 (САЩ), 17 (ЕС) и 14 (Китай) долара. Източник 
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приходи, повечето от които не се отчитат пред никоя данъчна 

институция и отиват директно в джобовете на големите играчи и 

техните посредници, са изкушение, на което едва ли някой в 

съвременния корпоративен свят може да устои. От държавни 

администрации, през мулти-национални компании, местни фирми и 

мафиотски структури и картели, целят свят се надпреварва да отхапе 

възможно най-голям дял от доларовия пай, наречен Сирия. За целта, 

всички тези структури разчитат на сложна йерархия от наемнически 

структури, които да се превърнат в „юмруци“, „очи“, „уши“ и „пазарни 

чанти“. Трафикът на дрога, закупуването на антики за частни 

колекционери, осигуряването на екзотична плът за специфични 

ценители, както и широко поле за изграждане на оръжейно портфолио 

са само част от възможностите, които Сирия предлага на 

заинтересуваните страни. Всеки път, когато се зачудите защо тази 

война продължава толкова дълго и в нея непрекъснато се намесват 

нови и нови „играчи“, помислете за обема на финансовите изгоди, 

който съперничи с продуктивността на най-богатите държави по света 

и същевременно не се поддава на никакво прецизно отчитане. 
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