
Два месеца военна агресия на Русия срещу Украина 

С героичната си отбрана Украйна спечели възхищението, подкрепата и 
нарастващата военна помощ на демократичния свят. Войските на агресора 
бяха изтласкани или се оттеглиха от северна и североизточна Украйна, 
показвайки немощ и липса на способности да атакуват по всички фронтове, 
които откриха в началото на инвазията. Планираният руски блицкриг се 
разби в твърдата украинска отбрана. 

Върнаха се в Беларус и Русия с около 20 % загуби на личен състав и 
въоръжение и спешно започнаха скрита и принудителна мобилизация, както 
в двете  Донбаски  „републики“, където бяха формирани с мобилизация пет 
мотострелкови полка, така и в отделни региони на Русия, предимно 
мюсюлмански, за попълване на загубите и привличане на още резерви, 
включително от далекоизточни гарнизони, като Сахалин. Набраха и 
наемници от Сирия, Либия и ЧВК „Вагнер“, за да попълнят дефицитите си от 
личен състав. Загубиха и флагмана на черноморския си флот, ракетния 
крайцер „Москва“. 

Единадесет руски генерали загубиха живота си и още няколко бяха 
арестувани и подведени под отговорност заради слабото си представяне на 
бойното поле и понесените значителни загуби на войските под тяхно 
командване. Погрешната стратегия със свръхамбициозни цели, 
несинхронизираните операции, тактическата неграмотност, слабите 
командване , управление и логистика, предопределиха провала на руските 
военни планове в началото и първия месец на инвазията. 

Нарасна брожението сред руската армия от понесените загуби, лошото 
снабдяване и отказа на Путин от Великденско прекратяване на военните 
действия. Има и противопоставяния на висши военни на разпореждания на 
Путин. 

От средата на април усилията на руските войски са пренасочени към  Донбас. 
Местността в Донбаския регион предоставя възможности за по-маневрени 
операции на руските бронетанкови сили, с възможности за заобикаляне на 
укрепени позиции и нанасяне на удари във фланг и тил на отбраняващите се 
украински войски. Но и отбраната на руските войски в този регион е силна и 
укрепвана от 2014 г. Същевременно, поради пролетното размекване на 
почвата, маньовърът на руските бронетанкови сили ще бъде значително 
ограничен и по-лесно подлаган на удари. 



  

Основни очаквани сценарии за действия на руските и украински войски 

С новата офанзива Русия си поставя окончателното постигане на две основни 
стратегически цели – пълно овладяване на Луганска и Донецка области и 
сигурно установяване на земен коридор между Крим и Русия. Спомагателна 
цел – окупиране на по-големи територии в Харковска, Запорожка, Херсонска 
и евентуално Одеска област. 

Най-вероятният сценарий върху който са разработени операциите на руските 
войски на започналата нова офанзива е с два силни насрещни удара от Изюм 
в южно направление и от Донецк в северно направление, да се обкръжат 
украинските войски източно от линията Изюм – Донецк и с разсичащи удари 
и да бъдат унищожени или надеждно обезсилени и така да бъде осигурен 
успеха на офанзивата. За по-голямо обкръжение на украинската армия в 
Донбас, на Русия не й достигат сили. Ключова цел на руската армия ще бъде 
овладяването на Славянск и Краматорск, които са важни пътни възли. 

Основните цели на Украйна най-вероятно са сриване на новата руска 
офанзива още в началото й, изтласкване на руските войски от Харковска, 
Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка области. 

Сценарият на действие на украинските сили най-вероятно предвижда с 
упорита и гъвкава отбрана и контраудари да срине настъплението на руските 
войски южно от Изюм и северно от Донецк, удържайки същевременно 
отбраната по външната дъга на отбраната. Впоследствие, след изтощаване на 
силите на агресора, да започне изтласкване му към държавните граници на 
Русия.  В Донбас , по различни източници, вече има съсредоточени украински 
сили в състав до 75 000 души, 320 танка, 300 РСЗО и неопределено 
количество артилерия. В близките 1-2 седмици тези огневи средства ще 
нарастват от доставките на тежко въоръжение от централно европейски и 
западни страни. 

Фронтовата обстановка към 25.04.2022 г. 

Основните сили на руската армия са съсредоточени в Донбас, със задача да 
обкръжат и разгромят украинската групировка в този регион и овладеят 
целите Луганска и Донецка област в административните им граници. По 
различни сведения, общият състав на руските войски е доведен до 85 000 – 
90 000 души. Невъзстановени напълно военни части от северното и 



североизточно направления за настъпление бяха прехвърлени в Донбас за 
създаване на нужното превъзходство в сили за новата офанзива. Силите в 
източна и Южна Украйна бяха поставени под единно командване на 
командващия Южния военен окръг. Скъсени бяха линиите на комуникация и 
логистика за руските войски в Донбас. От началото на новата офанзива 19.04 
до 25.04 , същата още не е постигнала решителен успех, във фронтовата 
линия на украинската отбрана не е осъществен успешен пробив. 

В Харковска област руските войски осъществяват интензивен артилерийски 
обстрел на Харков и населените пунктове около града, за да приковат 
украинските защитници към отбранителните им линии и да не позволят 
техен маньовър на юг към Изюм. 

В Луганска и Донецка области руските войски зачестяват атаките си. 
Основните усилия са съсредоточени за в направление на Северодонецк за 
изтласкване на украинските войски и създаване на условия за настъпление 
към Славянск и обкръжаване на украинските сили. 

Южно от Изюм е съсредоточена и вече настъпва групировка от части от 
Западния военен окръг ( от 1-а танкова и 20-а общовойскова армия) и 
Източния военен окръг (от 35-та общовойскова армия и 68-ми армейски 
корпус), както и части на въздушно-десантни войски. Бавно продължава 
настъплението на руските войски южно от Изюм, където украинските войски 
се отбраняват успешно, нанасяйки ежедневни загуби на противника. 

В Мариупол продължава отбраната на украинските защитници, укрепили се в 
металургичния комбинат Азовстал, който е подложен на силен артилерийски 
обстрел и авиационни удари. Не е изключен нов опит за щурмуването му от 
обкръжилите го руски сили. Част от руските войски от Мариупол са 
предислоцирани към Донецк, но са със снижена боеспособност от 
понесените загуби. 

В Херсонска и Запорожка области руската войскова групировка се опитва да 
подобри тактическото си положение и да настъпва с части от Южния военен 
окръг (от 8-а, 49- та  и 58-ма общовойскови армии, 22-ри армейски корпус и 
части от бреговата отбрана на Черноморския флот ).  На 23.04 започнаха 
ракетни атаки и срещу Одеса. Боеве се водят в цялата Херсонска област, но 
украинските войски отразяват успешно руските атаки и на редица места 
контраатакуват и си връщат населени пунктове. 



В Донбас украинските сили успешно се отбраняват, удържайки основните 
отбранителни позиции и вземат необходимите мерки да не допуснат 
попадане в обкръжение, като в Харковска област осъществяват и успешни 
контраатаки. 

Седмица след нейното обявяване, широкомащабната руска офанзива в 
Донбас още не е започнала. Вместо това руските войски осъществяват 
изолирани местни атаки в Донбас, овладявайки отделни малки населени 
пунктове. Вероятността за успех на новата руска офанзива не е висока, 
поради недостатъчно съотношение на силите. По-голяма е вероятността 
украинските сили да провалят тази нова офанзива. 

В следващите 1-2 седмици може да се очакват по-мащабни атаки на руските 
сили в Донбаския регион, за да бъде постигната по-видима победа до 9 май. 
Това ще доведе и до още по-активни действия на украинските войски и 
съпротивителното движение в окупираните територии. Не е изключен и 
украински удар по Кримския мост, както и удари по руски бази в Крим и на 
руска територия източно от Донбас. 

Забележка: Този коментар е ограничен до анализа на военната ситуация в 
конфликта. В него не се анализират политическите развития по конфликта, 
както и изстъпленията срещу мирното украинско население от страна на 
руските войски. 

 


