
СИСТЕМАТА НА МИРНИТЕ ДОГОВОРИ 

СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 
Аврора Георгиева, политолог (Холандия) 

Един от интересните в исторически и политически план въп

роси на изминалия :ХХ век, е този за ролята и значението н,а създа

дената система на мирните договори, която последвала края на 

Първата световна война 1914-1918 г. Тя просъществувала относи-:
телно дълго време - почти до началото на Втората световна вой

на, но за съжаление не само не облегчила положението, а напроrив 

задълбочила противоречията между държавлте и отделно изграде

ните военнополитически съюзи през 30-те години на :ХХ век. 

От представения материал става ясно, колко сложна е била 

обстановката, в която се провеждали преговорите по договорите 

от изградената система - продължителната гражданска война на 

територията на бившата Руска империя, възникналата териториал

на разпокъсаност на държавите-участнички на Централните сили, 

свърхвъоръжаването от периода на Първата световна война 1914-
1918 г., което вече бе загубило своето значение, обедняване на ог
ромни маси or населението, огромна безрабоrица, неразрешимост
та на резултатите от дискусията по проблеJ\1,ите - "нация-народ'', 

"държава-страна", и на редица други въпроси, сред които не на 

последно място и тази за ролята на "безликата личност" _в прегово

рите и т.н. Въпросът е толкова сложен, колкоrо и неизясненият все 

още проблем, произтичащ от факта че дипломацияТа и от двете 

страни на словесните барикади на водените преговори, не успява 

преди това да премахне противоречията, възникнали в свеrа и до

вели до започването на Първата свеrовна война, нещо повече тя 

създала отново базата за ревизия и възникването на една още по

страшна война - Втората свеrовна. 

Подписването на Версайския мирен договор през 1919 г. 

не успокоило положението в света. Наложило се да бъдат израбо

тени дqпълнително редица договори, които съвсем точно да закре

пят достигнатоrо положение, създадено с разгрома на Централните 



сили (Чегворния съюз). Този период на преговори продмжил ня

колко години и завършил с ВашинП'Онската конференция от 1922 г. 
Не случайно, в съветската историография за този проблеме!l пе

риод се използва терминът "Версайско-ВашинП"Онска система". 

Версайския договор от 1919 г. унищожи струюурите на ста
рите Империи - такива като Германската, Австро-Уцгарската и 

Руската, но на тяхно място възникнали нови многонационални дър

жавни образования-такива като Чехословакия, Сръбско-Хърват

с,ко-Словенско кралство и др., които повдигнали на ново ниво въл

ната на национализма, която преминала на места в национал-шо

винизъм. 

Нещо повече, образно казано "изrоря старото икономиче
ско устройство", на чиято основа съществувала и забогатявала 

пруск_о.;.юнкерската прослойка на обществото; създали се условия 

за нови, бурЖоазно-демократиЧески порядки и за определена и за
дълбочаваща се социализация на процесите вътре в самото обще

Ство. Голяма роля оказало и възникването като нови струю:ури -
тази на Унгарската съветска република, която просъществувала 

от 21 март 1919 г. до 4 август 1919 г. и Баварската съветска репуб
лика, просъществувала до октомври 1919 г. 

За изясняване на бързо променящата се политическо-ико

номическа СИ1уация, са представени допълнително и извадки от 

текстовете на два сериозни икономически опита на Великите сили 

след края на Втората световна война да съберат репарациите от 

победените държави, както и да построят нов икономически модел, 

който би изключил възможността за възникванеrо на нова светов

на война - това са приведените по-долу извадки от текстовеге на 

"План Дауес" и "План Юнг", своего рода сериозни решения, които 

имали за задача да извадят държавите от бившия антиантантовс

ки съюз от състоянието на "банковите ваканции" на това своеоб

разно "мирно време", в което някои продължавали да се опитват 

"комфортно да спечелят" войната от 1914-1918 г. 
По ред причини авторът не включват извадки от Брест

Литовския договор от 3 март 1918 г. (в който взема участие и 

България), и който би могъл да допълни и изясни системата на 



Версайските договори. За него могат да се намерят интересни 

данни и анализи в монографията на Владлен Сироткин, отпечате

на през 1999 г. * 
От представените по-долу договори и планове са посочени 

по-важните моменти, като акцент е направен върху окончателните 

резултати от провежданата геостратегия, геополитика и егнополи

тика на Великите сили ar АтантаЩ след изработването на договори
те. На места текстовете са осъвременени, като към тях са 

приложени редица обяснителни бележки там където трябва, а съ
що така и редица биографични данни на преките участници в подпис

ването им. 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЕКСТА: 

*Сироткин, Вл. "Зарубежное золото Росени", М„ 1999, с. 98-102. 

Документ№ 1 

ИЗ ТЕКСТА НА ВЕРСАЙСКИЯ МИРЕНДОГОВОР1 МЕЖДУ СЪ
ЮЗЕНИТЕ И СДРУЖЕНИ СИЛИ ОТ ЕДНА СТРАНА И ГЕР

МАНИЯ ОТ ДРУГАТА, ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

НА ЕВРОПА И СТАТУТА НА ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИ
ТЕ.2 

Версай, 28 юни 1919 г. 

[„ .] 3 

Част ПI 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ ЕВРОПА 

Отдел 1 

Белгия 

Член 31 
Германия, признавайки, че Договорите от 19 април 1839 го

дина,4 които установили до войната режима на Белгия, не съог

ветствуват повече на съществуващите обстоятелства, се съгласява 

на отмяната на тези Договори и се задължава от сега да признава 
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и спазва всичките каквито и да са били съглашения, които могат 

да сключат Главните съюзени и обединили се държави или на ня

кои от тях с правителствата на Белгия или Нидерландия, с цел на 

замяната на Договорите от 1839 година. Ако потрябва нейното 
формално присъединяване към тези Конвенции или към някои от 

тяхните постановления, то Германия от сега се задължава да да

де такова. 

Член32 

Германия признава пълния сувереliитет на Белгия над ця
лата спорна територия Морене(наричана Неутрална Морене). 

Член 33 
Германия се отказва в полза на· Белгия от всички права и 

правни основания върху територията на пруското Морене, разполо

жено на запад от пътя от Лиеж към Аахен; част от пътя, обикалящ 

тази територия, ще принадлежи на Белгия. , 

Член 34 
Германия се отказва, освен това в полза на Белгия or всички 

права и правни основания върху териториите, включващи като ця

ло в себе си окръзите (Кreise) Ейпен и Малмеди [ ... ]3 

Отдел V 
ЕЛЗАС-ЛОТАРИНГИЯ 

Високодоговарящи се страни, признавайки моралните за

дължения по оправянето на несправедливостта, причинена от Гер

мания в 1871 година5 като право на Франция, така и на волята на 

1:1аселението на Елзас-Логарин~ия, откъснати от своето отечество, 

въпреки тържествения протест на неговите представители на Съб-

ранието в Бордо, · 
се съгласяват със следните изложени по-долу членове: 

Член 51 
Териториите, отстъпени н11 Германия по силата на Прели

минарния мир, подnисан във Версай на 26 февруари 1 871 година, 
и на Франкфуртския договор от 10 май 1871 година~6 се връщат 
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под френски суверенитет от деня на Примирието 11 ноември 1918 
година.7 

Постановленията на Договорите, поставили очертаването 

на границата до 1871 година, отново ще влезат в сила [ ... ]3 

Отдел VI 
АВСТРИЯ 

Германия признава и строго ще уважава независимостта в 

границите, които ще бъдат установени от Договора, СI<Лючен между 

тази Държава и Главните съюзени и обединили се държави: тя 

признава, че тази независимост ще бъде неотчуждаема, освен ако 

само не последва съгласието на Съвета на Обществото на народи

те. [ ... ]s 

ОтделХIV 

РУСИЯ И РУСКИТЕ ДЪРЖАВИ 

Член 116 
Германия признава и се задължава да уважава, като посто

янна и неотчуждаема9 независимостта на всички територии, вли

защи в състава на бившата Руска Империя към 1-ви август 1914 
година. 10 

Съгласно с постановленията, включени в членовете 259 и 
292 на Частите VX (Финансови Положения) и Х (Икономически 
Положения)на настоящия Договор, Германия окончателно признава 

отмяната на Брест-Литовските Договори, 11 а така също на всички 

други Договори, съглашения или конвенции, сключени от нея с Мак

сималисткото правителство в Русия. 12 

Съюзени и обединили се държави формално признават пра

вото на Русия да получи от Германия всички реституции и репара

ции, 13 базиращи се на принципите на настоящия Договор. 

Член 117 
Германия се задължава да признае пълната сила на всич

ки Договори или съглашения, които Съюзени и обединили се 

държави биха сключили с дЪржавите, които се създали или ще се 



създадат върху цялата или върху част от територията на бившата 

Руска Империя, така както тя е съществувала към 1-ви август 

1914 година и, да признае границите на тези държави, така както 
те ще бъдат съответно определени. 

Част IV 
Германските права и интереси извън Германия 

Член 118 
Извън своите граници в Европа, така както те са опре

делени от настоящия Договор, Германия се отказва от всички как

вито и да е било права, правни основания или привилегии върху 

всички територии, принадлежащи на самата нея14 или на нейните 
съюзници 15, или засягащи тези територии, а така също и от вся

какви права, правооснования и привилегии, които биха моmи да й 

принадлежат, на каквото и да и е било правно основание, по отно

шение на Съюзените и обединили се държави. 

Германия отсега се задължава да признае и приеме всички 

разпореждания, които са приети или ще бъдат приети от Главните 

съюзени и обединили се държави в съгласие, в случай на нужда с 

трети Държави, във вид на регулиране на последствията на посо

ченото по-горе постановление. 

По-специално, Германия заявява, че тя приема постановле

нията на следващите по-надолу членове, засягащи някои специални 

предмети. 

Отдел I 
ГЕРМАНСКИ КОЛОНИИ 

Член 119 
Германия се отказва в полза на Главните съюзени и обеди

нили се държави от всички свои права и правни основания върху 

своите територии в чужбина. 

Член lQO 
Всички права върху движимото и недвижимото имущество, 

принадлежащи в тези територии на Германската империя или на 



някоя германска държава, ще премишп към Правителството, осъ

ществяващо властта в теэи територии, в условия, установени в член 

257 на част IX (Финансови положения) на настоящия Договор. Ако 
биха възникнали спорове за природата на тези права, то те окон

чателно ще. се решават от местните съдилища. [ ... ]3 

Отдел 11 
КИТ АЙ 

Член 128 
Германия се отказва в полза на Китай от всички привилегии 

и преимущества, произтичащи от постановленията на Заключи

телния протокол, подписан в Пекин на 7 септември 1901 година, 16 

и от всички допълващи го. приложения, ноти и документи. Тя се 

отказва на равно с това, в полза на Китай от всички настоявания за 

възнаграждения, в полза на посочения Протокол, за времето след 

14 март 1917 година. [„.]3 

Числен състав и кадри на германската армия. 

[ ••• ] 3 Най-късно, от 31март1920 година германската армия 

не трябва да наброява повече от седем дивизии пехота и три ди

визии кавалерия. 

От този момент общият числен състав на армиите на държа

вите, образуващи Германия, не трябва да надвишава сто хиляди 

човека, включително офицерите и нестроевите, и ще бъде изключи

телно предназначен за поддържането на реда на територията и за 

гранична полиция. 

Общият числен състав на офицерите, включително и на 

персонала на щабовете, независимо от това какъв е техният строеж, 

не трябва да превишава четири хиляди [„.]3 

САНКЦИИ 

Член227 

Съюзените и обединили се държави предявяват на Вил

. хелм 11 Хохенцолерн17 бивш германски император, публичното об

винение в най-голямо оскърбление на международния морал и 
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свещената сила на договорите. 

Ще бъде създаден Специален съд за да съди обвиняемия, 

като му осигури съществени гаранции на право на защита. 

Той ще се състои СУГ пет съдии, всеки назначен от следните 

пет Държави, а именно: Съединените Американски Държави, Ве

ликобритания, Франция, Италия и Япония. 

Съдът ще съди по мотивите, внушени от висшите принци

пи на международната политика и, с грижата за осигуряването на 

уважението, а така също и към международния морал. Той тряб

ва да определи наказанието, което по негово съждение трябва да 

бъде използвано. 

Съюзените и обединили се държави ще се обърнат към пра
вителството на Нидерландия с молба за предаване на бившия им

ператор в техни ръце, за да бъде той съден. 

Член 228 
Германскаrо правителство признава на Съюзените и обеди

нили се държави праваrо за привличане към военните съдилища 

на лицата, обвинени в извършването на действия, противни на зако

ните и обичаите на войната. Предвидените от законите наказания 

ще бъдат приложени към лицата, признати за виновни. Това поста

новление ще се използва независимо от всички процеси или пре

следвания в съда на Германия или на нейните съюзници. 

Германското правителство трябва да предаде на Съюзени

те и обединили се държави или на онази СУГ тях, която ще се обърне 

към него с молба за това, че всички лица, които бидейки обвинени 

в изършването на действия, противни на законите или обичаите на 

войната, трябва да бъдат посочени или поименно, или по чин, за~ 

дължения и длъжности, присвоени на тези лица от Германското 

Правителство. 

Член229 

Извършилите действия против гражданите на една от Съю

зените и обединили се държави ще бъдат предадени' на военните 

съдилища на тази държава. 

Извършилите действия, насочени срещу гражданите на ня-



коя от Съюзените и обединили се държави, ще бъдат предадени 

на военните съдилища, състоящи от членове, принадлежащи към 

военните съдилища на заинтересуваните държави. 

Във всички случаи обвиняемият ще има право сам да из

бира своя защитник. 

Член230 

Германското правителство се задължава да предостави 

всички документи и сведения от какъвто и да е било род, пре

доставянето на които би било сметнато за необходимо за пълното 

изясняване на инкриминираните факти, издирванията на виновни

те и точната оценка на отговорността. 

РЕПАРАЦИИ 

Отдел I 
ОБЩИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Член 231 
Съюзените и обединили се правителства заявяват, а Герма

ния признава, че Германия и нейните съюзници са отговорни за 

причиняване на всички загуби и на целия ущърб, понесен от Съю

зените и обединили се правителства и на техните граждани в след

ствие на войната, която им била натрапена с нападението на Гер

мания и нейните съюзници. [ ... ]з 
За да се позволи на Съюзените и обединили се държави от 

сега да пристъпват към възстановяването на промишления им и 

икономически живот, за напред до оконателното установяване на 

размера на техните претенции, Германия ще направи в продълже

ние на 1919 година и на 1920 година и на първите четири месеца 
на 1921 година такива плащания и в такива форми (със злато, стоки, 
кораби, ценни книги или по друг начин), които може да направи 

Репарационната комисия, при това еквивалентът на тези изплаща

ния ще бъде 20 000 000 000 (двадесет милиарда) златни марки; от 
тази сума отначало ще бъдат изплатени издръжките на окупацион

ната армия след Премирието от 11 ноември 1918 година, а така 
също могат да бъдат изплатени със съгласието на посочените 

Държави, с посочването на казаната сума, такива количества про-
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доволствени запаси и суровини, които могат да бъдат сметнати 

от Правителствата на Главните съюзени и обединени държави за 

необходими, което ще позволи на Германия да изпълни своето ре

парационно задължение [ ... ]3 

Публ. в: Версайский мирный договор. Перевод с француз

ского языка. М., 1925, с.3, 7, 19, 30. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Договорът не е подписан от Китай, заради съдбата на някои от 

териториите й. 
2 В оригиналния текст е дадено като "Лига на нациите". 
3 Текстът не се отнася до темата. 
4 В началото на 1839 г. холандският крал Вилхелм I е прину.цен да 

признае независимостrа на Белгия като държава. 
5 На 26 февруари 1871 г. във Версай, между френския премиер

министър Адолф Тиер и бундесканцлера на Прусия Oro Бисмарк е подпи
сан Прелиминарен мирен договор, по силата на който към Германия пре

минават провинциите Елзас и Източна Лотарингия. Трагедията под Седан, 

където е разбита през септември 1870 г. френската армия, позорният мир, 
довеждат до избухването на въстание в Париж и до създаването на 24 февру
ари 1871 г. на ПарИЖЮiта I«М)'На, която просъществувала оъ."ОЛО 3 месеца. Виж 
по-подробноМмчанов, Н. "ОrюстБланки", М., 1984 г., с. 359-361. 

6 Франкфуртският мирен договор от 1871 г. е подписан между 

ФранцияиГерманияна lОмай 1871 г. 
7 Примирието между воюващите е обявено в 11 часа преди обяд 

на 11 ноември 1918 г. То е известно също така и като Компиенското прими-
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риеоr 11ноември1918 г. Виж: Terraine, J. "TheGreatWar",London, 1998, р. 
369. Примирието бе предшествано or започналата на 3 ноември 1918 г. 
Ноемврийска революция в Германия. Виж: „Kurzer Abri? der 
Militдrgeschichte des deutschen Volkes Ьis 1945", Вerlin, 1977, s. 245-255. 

·8 Тексrьт на оrдел VП и на Оrдел VШ се оrнася до въпросите свър

зани с Чехословакия и Полша. 
9 В текста е дадено като "неоrчудима". 
10 По-подробно виж: ,Галактионов, М. "Париж 1914. (Темпы опе

раций), Москва- Санкт-Петербург, 2001; Такман, Б. "Первый блицкриr. 
Август 1914 г.", Москва - Санкт Петербург 1999; Яковлев, В.В. "История 
крепостей", М., 2000 идр. 

11 Първият договор за примирие е сключен за срокоr 28 дни между 
представителите на Централните сили и новата власт в Русия (5 члена на 
ВЦИК и 4 представители на трудещите се) на 2 декември 1917 г. Вторият 
договор е сключен между представител1пе на Централните сили и Съвет

ската делегация на 3 март 1918 r. Виж: Минц, И.И. "История великого 
Октября", М., 1973, том 3 (Триумфальное шествие Советской власти), 
с.346-353; Соболев, Г. "Тайна ''немецкогозолоrа", Санкт Петербург-Мо
сква, 2002, с. 296-299; Уткин, Ан., "Забытая трагедия. Россия в первой ми
ровой войне", Смоленск, 2000, с. 493-495 

12 Става дума за управлението на РКП(б) на В. И. Ленин. 
13 Германия влезе в специални военнополити:чески, икономически 

идр. взаимооrношения с правителството на Русия използвайки клаузите 

на т.нар. Рапалски мирен договор, подпИсан· на 16 април 1922 r. Виж по
подр.: Розанов, И.В. "Вальтер Ратенау- монополист, палитик, идеолог 

буржуазии"-в сп."Новая и новейшая история",М„ 1986, №З, с. 151-157. 
14 По това ПОЛО"жение, ВеликобрИтания получила териториите на 

Източна Африка, част ar Того И Камерун, Япония - Маршаловите, Мари
анските и Каролинс:ките острови в ТихиЯ океан, а така също и крайбрежи
ето на китайския залив и пристанището Цзяочжоу (Циндао), провиющя 

Шандун, отчуждею1 от 1898 r. От Германия под предтеКст на "аренда". 
15 Бившите арабски територии на Османската империя се преда

вали както следва: на Великобритания-териториите на Ирак, Палестина 
с Трансйордания и на Франция - територи•пе на СирiIЯ и Ливан. 

16 Става дума за подIШсания на 7 септември 190 l. г~ ЗаклЮчителен 
прото:кол меж.пу Великобританр-.я, Германия, Австро-Унгария, ФранЩJ..я, 

Японня, САЩ Русия и Италия ar една сч)ана и, цинсю:rrо правителство на · 
Цъси от друга, съr:ласно който на Китай била наложена огромна контрибу

ция -450 милиона ляни (с процентите- 982), право на пребиваването на 
чужди войски на китайска територ~ и др_ 
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17 Вилхелм11 Хохенцолерн (27 януари 1859 г., Поrсдам-4 юни 1941 
г., провинция Утрехт, Нидерландия), германски император и пруски крал 

през 1888-1918 г., внук на Вилхелм I. Активно способсТвувал за встьпване
то на Герания в Първата свеrовна война. Свален or пресrола на 9 юни 1918 
г. и избягва в Нидерландия. На 28 ноември 1918 г. се отрича от престола си. 

Документ№ 2 
ИЗ ТЕКСТА НА СЕН-ЖЕРМЕНСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР 

МЕЖДУ СЪЮЗЕНИТЕ И СДРУЖЕНИ СИЛИ ОТ ЕДНА СТРА

НА И АВСТРИЯ, ОТ ДРУГАТА, ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПО

ЛОЖЕНИЕ В ЕВРОПА И ГРАНИЦИТЕ 1 

[ ... ]2 
Сен-Жермен-ан-Льо, 10 септември 1919 г. 

Част! 

Италия 

Чл[ен] 36. Австрия се отказва в полза на Италия3 от всички 

права и правни основания върху териториите на бившата Австро

унгарска монархия, разположе1:1и от другата страна на границите 

на Австрия, така както те са установени в чл[ен] 27, алинея 2-ра от 
Част П (Границите на Австрия), и затворени между тези граници, 

бивша австро-унгарска граница с Италия, Адриатическо море и 

източната граница на Италия, така какrо тя ще бъде установена 

по-късно. 

Австрия се отказва също така, тъй като това я касае, в 

полза на Италия от всички права и правни основания върху други

те територии на бившата австро-унгарска монархия, признати за 

влизащи в състава на Италия с всички Договори, сключени във 

вид на регулиране на съвременното положение на нещата [ ... ]2 

Част П 

Сърбо-Хърватско-Словенската държава4 

Чл[ен] 46. Австрия прИ:Знава, както това вече направиха 
Съюзените и обединили се държави, пълната независимост на Сър

ба-Хърватско-Словенската държава. [.„]2 

Част III 



БЕЛЕЖКИ 

1 Договорът е подписан от САЩ, Великобритания, Франция, Ита

лия и Япония (наименовани в договора като г.riавни съюзни държави), а 
така също и от Белгия, Гърция, Китай, Куба, Никарагуа, 11Шrама, Полша, 

Пор'I)'ПlЛИЯ, Румъния, Сиам, Чехословакия, и Сръбс.кО-Хърватско-Словен
ского кралство от една страна, и Австрия - or другата. Договорът "де фак-
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то" и "де юре" признавал създаването на новите държави -Австрия, Унга
рия, Чехословакия и Сръбско-Хърватско-Словенскоrо кралство след каrrn:-

1)'Лацията на Австро-Унгарската империя на 27 октомври 1918 г. Виж: 

IODeutschland im Ersten Weltkrieg", Berlin, 1970, Bd 3 (November 1917 Ьis 
November 1918), s. 582. От страна на Република Австрия, той е ратифици
ран през октомври 1919 г. Виж: Бауэр, От. "Австрийская революция 1918 
года (с предисловием Ф.Ротштейна). Москва-Ленинград, 1925, с. 156. 

2 Текстът не се отнася до темата. 
3 По такъв начин, бившите територии на Австро-унгарската импе

рия вече попадали под юристдикцията на т. нар. Албертинска констmуция 

на Италианското кралство. Виж: "Констюуции государств Европейского 

Союза" (под общата редакция на Л. А Окуньков ), М., 1997, с. 417. 
4 Сръбско-Хърватско-Словенскоrо кралство е създадено на 1 де

кември 1918 г. с т.нар. актове за обединение (Прогласими) провъзгласени 
на Великите народни скупщини в Нови Сад и Подгорица. На 20 декември 
1918 г. е формирано и първото правителство, но международно призна
ние Кралството получава чак след юни 1919 г., след получаването на такова 
от Франция, а по-късно и от Великобритания. Първоначално много често 

пъти вмесrо Сръбско-Хърватско-Словенската държава се използвало наз

ванието "Grande SerЬie" - виж по-подробно: Стоjанчевиh, Вл. "Политички 
и меhународни положаj Србиjе од У.iедюьеIЬа 1. Децембра 1918. до Парис
ке конференциjе мира 1919. - в:"Србиjа на краjу Првог Светског рата ", 
Београд, 1990, с. 9-1 О; Ракиh, Л. "Воjводина у време ствараIЬа Jугословенс
ки државе 1918. године" - в "Србиjа 1918. Године и ствараIЬе Jугословенске 
државе", Београд, 1989, с. 228-231. Кривокапиh, Г. ''француско в:иtjеIЬе унут
рашJЬе политике Кра.тьевине Срба, Хрвата и Словенаца у време IЬеног кон

СТИ'I)'ИСаJЬа 1918-1921" - в: "Jугословенско-француски односи. Поводом 

150 година од отвараIЬа првог француског конзулата у Србиjи", Београд, 
1990, с. 248-249. 

5 Независимостта на Австрия е провъзгласена на 30 октомври 1918 
г., т.е. след разпадането на Австро-унгарската империя. На 11 ноември с.г. 
последният император на Австро-Унгария Карл I Хабсбург се отрича от 
престола си, като на следващия ден Временното национално събрание 

провъзгласило "Немска Австрия" за Демократична Република. На 20 ап
рил 1919 г. в АвстрИя е приет закон, по който всички представители на 

династията на Хабсбургите се изгонвали от страната,· а "фамилните им 
богатства се конфискували с цел на покриването на загубите, нанесени на 

страната от войната". Виж: Бауэр, От. "Австрийская революция 1918 года 
(с предисловием Ф.Ротштейна). Москва-Ленинград, 1925, с. 98, 124. 

Освен основните австрийски територии, които влизат по силата на 



Сен-Жерменския мирен договор от 1919 г. в състава на републи1<ата, през 
1921 г. към нея е присъединена и част от западна Унгария (провинция 

Бурrенланд), в която имало преобладаващо австрийско население. Виж: 

"Консти'I)'ЦИИ государств Европейского Союза" (под общата редакция на 

Л.А.Окуныrов), М., 1997, с. 3. 
6 В текста е даден като "Лига на нациите". 

Документ№ 3 
ИЗ ТЕКСТА НА НЬОЙСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР МЕЖДУ СЪ
ЮЗЕНИТЕ И СДРУЖЕНИ СИЛИ ОТ ЕДНА СТРАНА И БЪЛ

ГАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА. 1 

Ньой-сюр-Сен, 27 ноември 1919 г. 
[ ... ]2 

ЧАС TIV 
Военни, морски и въздушни клаузи 

С цел да се направи възможна подготовката за едно общо 

ограничение на въоръженията на всички нации, България се задъл

жава да спазва строго военните, морските и въздушните клаузи, 

които са изложени по-долу. 

Отдел! 

Военни клаузи 

Главаl 

Общи Клаузи 

Чл[ен] 64) В течение на трите ,месеца., които ще следват 
влизането в сила на насгоящия договор, военните сили на България 

ще трябва да бъдат демобилизирани в размера, предписан по-долу. 

Чл[ен] 65) Задължите.nната военна служба ще бъде пре
махната в България. За в бъдеще българс1<ата армия ще бъде 

съставена и рекрутирана само чрез доброволно постъnване. 

ГлаваП 

Численост и кадри на българската войска. 

Чл[ ен] 66)3 Общо число на военнослужещите в българска„ 
та армия не трябва да надминава 20 000 души, включително и 
чиновниците от допълняющите части. 

Частите, съставляващи българската армия, ще бъдат оп-
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ределени според както иска България, но като се спазват следни

те условия: 

1. Численият състав на образувание единици трябва за
дължително да се включва между максималната и минималната 

цифра, посочени в таблица IV, 4 приложена към настоящия отдел. 

2. Отношениеrо на офицерите, заедно с тези, които са [на] 
служба в щабовете, управленията и учрежденията, не трябва да 

надминава 1/20 от общата численост на войските, а това на подо
фицерите 1/15 от същия състав. 

3. Числото на картечниците, оръдията и гаубиците не трябва 
да надминава количеството, определено за 1000 души, сметнато 
по общата численост на войската, съобразно таблица V,5 приложена 

към настоящия отдел. 

Българската войска ще служи изключително за поддържане 

на реда вътре в териrорията на България и за пограничната полиция. 

Чл[ ен] 67) В никой случай няма да се формират единици, 
по-големи от дивизия, както е предвидено в таблици 1, 11 и IV,6 

приложени към настоящия отдел. Максималната численост на ща

бовете и на всички формации е показана в таблиците, приложени 

към настоящия отдел: тези числа обаче могат да не се спазват в 

точност, но във всеки случай не трябва да бъдат надминавани. 

Поддържанеrо или формирането на всяка друга група сили, 
както и каквато и да е друга организация, засягаща командуванеrо 

на войските или подготовката за война, са забранени. 

Всяка от следните единици може да има една допълняю-

ща част: 

пехотен полк, 

конен полк, 

полски артилерийски полк, 7 

·Пионерна дружина. 8 

Чл[ен] 68)9 

Всички мерки за мобилизация или имащи връзка с мобили

зацията, са забранени. 

Формациите, административните служби и щабовете не 

трябва в никой случай да съдържат допълняющи кадри. 

Забранено е да се правят предварителни разпоредби, имащи 



за цел реквизирането на добитък или на други средства за военни 

транспорти. 

Чл[ен] 69)10 

Числото на стражарите, митничарите, горските стражари, 

местните и общинските полицейски агенти или други подобни слу

жащи ще се определи от военната Международна контролна коми

сия, предвидена в чл[ен] 98, и не трябва да бъде по-голямо от 
броя на хората, които са изпълнявали подобни служби в 1911 г., в 

териториалните предели на България, опреде.slени съгласно насто

ящия договор. Числото на ония от тези служащи, които ще бъдат 

въоръжени с пушки, не трябва в никой случl\Й да надминава циф

рата 1 О 000 души. 
Числото на тези служащи ще може да се уголеми в бъдеще 

само в пропорция, съответна на увеличението на населението в 

местата или общините, гдето те служат. 

Тези чиновници, включително и служещите по железници

те, не могат да бъдат свиквани, за да участвуват на каквито и да са 

военни упражнения. 

Освен това България ще може да образува погранична 

стража, която ще се рекрутира чрез доброволно постъпване и не 

ще надминава 3000 души, така щото общото число на пушките в 
употребление в България да не надминава 33 000. [.„]2 

Чл[ ен] 70)11 Всяка друга войскова формация, непредвидена 

в горните членове, се забранява. Съществуващите формации, кои

то са в повече от определения ефектив, ще бъдат премахнати и в 

срока, предвиден в чл[ен] 64. 
[ ... ]2 

Чл[ен] 10l)i2 

ОтделV 

Общи клаузи 

След изтичането на едцн тримесечен срок от датата на 

влизането в сила на настоящия договор българското законодател

ство трябва да е видоизменено и да бъде поддържано от българ

ското правителство съобразно с настоящата част на настоящия 



договор. 

В същият срок трябва да бъдат взети от българското Пра

вителство всички административни или други мерки относително 

изпълнението на постановленията на настоящата част от настоя

щия договор. 

Чл[ ен] 102) Следните постановления на примирието от 29·ий 
септември 1918 год[ина], а именно: параграфите 1, 2, 3, 6 остават 
в сила, доколкото не противоречат на постановленията на настоя

щия договор. 

Чл[ ен] 103) България се задължава след влизането на на
стоящия договор в сила да не акредитира пред никоя чужда страна 

никаква военна, морска или въздухоплавателна мисия и. да не из

праща и да не допуща изпращането на никаква такава мисия; тя се 

задължава освен това да вземе всичките съответни мерки, за да не 

позволи на българските поданици да напущат територията й, за да 

постъпват във войската, марината или във въздухоплавателната 

служба на някоя чужда сила, или за да й бъдат придадени, за да я 

подготвят, или въобще да дадат съдействие за военното, морското 

или въздухоплавателно обучение в някоя чужда страна. 

Съюзените и сдружени сили се съгласяват, доколко се отна

ся до тях, щото след влизането в сила на настоящия договор да не 

приемат във войската, марината или въздухоплавателните си сили, 

нито да аташират към тях някой български поданик с цел да под

помага на военното обучение и въобще да не вземат български 

поданик като военен, морски или въздухоплавателен ~нструктор. 

При все това настоящите постановления не накърняват ни

как правото на Франция да допълва чуждестанния легион съгласно 

френските военни закони и правилници. 

Член 104) През всичкото време, докато ще бъде в сила 
настоящият договор, България се задължава да приеме каквито и 

да било издирвания, които Съветът на Обществото на народите с 

вот по вишегласие би намерил за нужни. 

[ ... ]2 

Публ. в: Кесяков, Б.Д. Принос към дипломатическата исто-



11s I 
рия на България. Т.П.Ньойскидоговор-чл.1-147. С., 1926г., с. 108-
141; Мир в Нейи (под редакцията на Ю. В. Ключников и А. В. 
Сабанин), М., 1926; Българска военна история. Подбрани извори и 
документи. Т. Ш, С., 1986, с. 262-274. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Договорът влиза в сила на 9 август 1920 г. По него, България 
загуби редица територии в общ размер от 11 278 кв. км, които бе прину
дена да предаде на Гърция и Югославия и Румъния. Виж: IODeutschland in1 
Ersten Weltkrieg", Berlin, 1970, Bd 3 (NovemЬer 1917 Ьis NovemЬer 1918), s. 
582. 

2 Текстът не се отнася до темата. 
3 Виж: Закон за устройството на войската и пограничната стража 

на Българското царство, публикуван в "Държавен вестник", С., № 292, 29 
март 1923 г. 

4 В таблица IV е дадена минималната численост на единиците, не
зависимо от приетата организация (дивизии, смесени бригади и прочне). 

s В таблица V са дадени максималното въоръяrение ц. количество 
бойни припаси, които могат да се запазят. 

6 В таблица I е даден съставът и максималната численост на една 
пехотна дивизия, а в таблица П - съставът и макс:~щалната численост на 

една конна дивизия. 

7 Става дума за полеви артилерийски полк. 
8 Става дума за сапьорна дружина. 

• Съmасно член 27 or Закона за устройствоrо 1ш .Еойската и погра· 
ничната стража в Българското цар(..'ТВО "всички зa11.1лili и Правилници, има
щи връзка с организацията на армията, се отменяват. Заедно с това се 

отменяват и постановленията относно нейната мобилизация. Не се пред

виждат и никакви кадри и щабове, които да се занимават с подrоrовката на 

мобилизация". Виж: Държавен веСтник, С.,№:Щ2; 29 март 1923 r. 
10 Текстът на член 69 се nрИЛаrа на прг~~"ика чрез Закона: за жандар

мерията, публикуван вДържазен вестнИi'\, J'iЪ ;24; 2 май I 925 r. Оrделно за 
организацията на митническата и акцизна't'а стража е изработен специа

лен за1'."ОН, публикуван в Държавен вестник, № 292, 29 мат 1923 r. През 
1925 г. е Изработен и Закон за аДмюшстрацияата и полицията, публ. в Дър
жавен вестник, С., № 25, 4 ма:й 1925 r. 

11 България се отка.Зва от формирането на единиците по I, П и 111 
таблица. Възприема се като най-голяма единица на 0рrанизаШ1Ята, полкът. 



12 По изпълнение на този член българскоrо правителство приема 
следниrе закони: 

1. Закон за устройство на жандармерията (Държавен вестник, С, 
№ 185, 16 ноември 1920 г. с Правилник за прилагането му (Държавен 
вестник, С., № 287, 24 март 1921 r.) 

2. Закон за устройство на войската и пограничната стража (Дър
жавен вестник, С., №43, 27 май 1921 r.). Същият закон е видоизменен. (Виж: 
Държавен вестник, С., № 29, 11 март 1923 r. ). 

3. Закон за попълване на войската, пограничната стража и жандар
мерията с доброволци (Държавен вестник, С., № 287, 24 март 1921 r.). 

4. Закон за митническа и акцизната стража (Държавен вестник, С., 
№ 292, 29 март 1923 r.). 

5. Закон за военния данЪк (Държавен вестник, С., № 291, 28 март 
1922 г.). 

6. Закон за военните лица (Държавен вестник, С., № 62, 20 юни 
1924 г.) 

7. Закон за училищата и дружествата (Държавен вестник, С., № 
84, 18 юли 1922 r.) . . 

8. Закон за обезоръжаване на населението (Държавен вестник, 
С., № 187, 9 ноември 1921). 

9. Закон за изменение на закона за тр~овата повинност (Държа
вен вестник, С., № 187, 9 ноември 1921 r.). 

1 О. Закон за държавната фабрИI<а (Държавен вестник, С., № 238, 26 
януари 1925 r.). 

11. Закон за фабрикация, внос и износ на военни материали (Дър
жавен вестник, С., № 238, 26 януари 1925 r. ). 

Документ№ 4 
ИЗ ТЕКСТА НА ТРИАНОНСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР' МЕЖ

ДУ СЪЮЗЕНИТЕ и СДРУЖЕНИ сил~ и УНГАРИЯ, ОТНОС

НО ТЕРИТОРИЯТА И, И СЪСТАВА НА УНГАРСКАТА АР-
МИЯ. -

Версай, Голямият Трианонски дворец, 4 юни 1920 r. 
[ ... ]2 

Част ПР 

Поrштически положения, които касаят Европа 



Отдел I 

ИТАЛИЯ 

Член 36 
Унгария се огказва, тъй като това я засяга, в полза на Ита

лия or всички права и правни основания, с които тя би могла да 
претендира върху територията на бившата· австро-унгарска мо

нархия, признати за влизащи в състава на Италия, съгласно член 

3-и or раздел 1-ви на Мирния Договор, сключен на 10 септември 
1919 година между Съюзните и Обединили се Държави и Австрия 
[ ... ]2 

Отдел П 

СРЪБСКО-ХЪРВАТСКО-СЛОВЕНСКАТА ДЪРЖАВА 

Член41 

Унгария признава, какrо това вече направиха Съюзните и 

Обединили се Държави, пълната независимост на Сръбско-Хър

ватско-Словенската Държава [ ... ]2 

Отдел III 
РУМЪНИЯ 

Член45 

Унгария се отказва, тъй като това я засяга, в полза на Ру

мъния or всички права И Правни основания върху територията на 
бившата австро-унгарска монархия, разположени or другата страна 
на границите на Унгария, така какrо те са посочени в член 27 or 
Част П (Граници на Унгария) и признати or настоящия Договор 
или or всякакви други договори, сключени въ~ вид на регулиран~ 
то на съвременното положение на нещата, ка1"о влизащи в съста

ва на Румъния [ ... ]2 

Отдел IV 
ЧЕХОСЛОВАШКАТА ДЪРЖАВА 

Член48 

Унгария признава, какrо това вече направиха Съюзените и 



обединили се държави, пълната независимост на Чехословащката 

държава, която ще включи в себе си автономната територия Русин 

на юг от Карпатите. 

Член49 

Унгария се отказва, тъй като това я засяга, в полза на Чехо

словащката държава от всички права и правни основания върху 

територията на бивщата Австро-унгарска монархия, разположени 

от другата страна на границите на Унгария, така какrо те са посоче

ни в член 27 на част 11 (Граници на Унгария) и признати сл настоя
щия Договор или всякакви други Договори, сключени във видове

те регулиране на съвременното положение, като влизащи в състава 

на Чехословащката държава [ ... ]2 

Отдел V 
ФИЮМЕ 

Член 53 
Унгария се слказва от всички права и правооснования вър

ху Фиюме и прилягащите територии, принадлежащи на бивщето 

Унгарско Кралство и сключени в границите, които ще бъдат уста

новени по-късно. [ ... ]2 

Част IV4 

[ ... ]2 

Част V5 

Глава П 

Числен състав и кадри на унгарската армия 

Член 104 

Общото число на военните сили от унгарската армия не 

трябва да превищава 35 000 човека, като тук ~е ~клюват офицери
те и нестроевите части [ ... ]2 



Унгарската армия ще бъде изюrючително предназначена 

за поддържането на реда в рамките на територията на Унгария и 

за нейната гранична полиция. 

Член 105 
Максималните сили на щабовете и на всички формирова

ния, които могат да бъдат създадени ог Унгария, са дадени в табли

ци, приложени към настоящия отдел. Към тези цифри може да не 

се придържа точно, но те не бива да бъдат превишавани. 

Всякаква др:ута организация в интересите на командването 

на войските или за подготовката към война се забранявана. 

Член 106 
Всякакви мерки по мобилизация или имащи огношение към 

мобилизацията се забраняват [ ... ]2 
Формированията, административните сЛ)'?кби и щабовете 

не трябва да бъдат, в никакъв случай, да включват в себе си допъл

нителни кадри. 

Забранено е да се изпълняват подготвителните мерки във 

вид на реквизиции на животни или друти средства на военния тран

спорт. [ ... ]2 

Трианонский мирный договор, под. ред. и со вс'!уПиТ. ст. Ю. 

В. Ключникова и А. Сабанина, пер. с франц., ~I„' 1926. с. 22-
26, 38. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Подписаният Трианонски мирен договор е формулиран по обра

зеца на Сен-Жерменския :мирен договор и се с-„стоял от 14 части (364 
члена), протокол и декларация. Договорът просъществувал относително 

дълго време - той загубил .своето значение в резултат на Виенските арбит

ражи: or 193 8 и 1940 г., когато били преразгледани ''териториалните" члено
ве на Трианонския мирен договор. Or страна на Република Австрия, той е 
ратифициран на 26 юли 1921 г. Виж: Бауэр, От. "Австрийская революция 

1918 года(спредисловием Ф.Ротштейна). Москва-Леншпрад, 1925, с. 230. 
2 Текстът не се отнася до темата. 
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3 В част 111, членове 36-78, Унгария се отказвала ог всички права и 
правооснования върху териториите на бившата Австро-Унгарска монар

хия, които не влизали в състава на Унгария, признавала независимостта на 

Сръбско-Хърватско-Словенскоrо кралство и Чехословакия задължавала се 

да уважава независимостта на всички територии, влизащи към 1 август 
1914 г. в състава на бившата Руска империя, а така също и да признае 

огмяната на клаузите на Брест-Литовския мир ог 1918 г. 
4 В част IV, членове 79-1О1, се съдържали текстовете на огказа на 

Унгария ог всички права и правни основания или привилегии върху всички 

територии намиращи се извън Европа, които биха могли да принадлежат 

на бившата Австро-Унгарска империя или нейните съюзници. 
5 В част V, членовете почти съвпадали с аналогичната част на 

Сен-Жерменския мирен договор ог 1 О сеmември 1919 r.. 

Документ№ 5 
ИЗ ТЕКСТА НА СЕВЪРСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР1 , ЗА РЕЖИ

МА НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПРОЛИВИ И ЗА ВЪОРЪЖЕНИ

ТЕ СИЛИ НА ТУРЦИЯ. 

Севър, 1 О август 1920 г. 
[ ... ]2 

Член37 

Корабоплаването в Проливите, вкЛючващи Дарданелите, 

Мраморно море и Босфора, ще бъде занапред открито в мирно и 
във военно време за всички търговски или в~нни съдове, и за 

военните и търговските въздущни съдове без различие на флага 

[ ... ]2 

Член 152 
Въоръжената сила, която ще разполага Турция, може да 

включва в себе си само: 

4. личната гвардия на Султана. 
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5. Войската на жандармерията, предназначени за поддър
жането вътре на реда и сигурността и да осигуряват защитата на 

малцинствата; 

3. Специални части, предназначени за усилването на дей
ността на войските на жандармерията в случай на сериозни въл

нения, и при случай, за осигуряването на надзора на границите. 

[„.]2 

Член 154 
Личната гвардия на Султана, числения състав на който не 

трябва да превищава 700 офицера и войници, ще включва в себе 
си щаб и пехотни и кавалерийски единици. Този числен състав не 

влиза в общия числен състав, предвиден в член 155. [.„]2 

Член 155 
Общият числен състав на силите, посочени в частите 2·v• 

и 3-а на член 152, не трябва да превишават 50 000 човека, включи
телно щабовете, офицерите, персонала на [военните] училища и 

нестроевите части. [ ... ]2 

Член 156 
Жандармерийският легион, състоящ се or пехотни и IШ

валерийски части, които ще са снабдени с картечници и, на които 

ще бъдат придадени административнит{; и санитарни служби! ще 

бъде организиран във всеки териториален окръг [ ... ]2 .Общият чяс-' 
лен състав на легион!fте не трябв1:1- да превишава 35 000 човека, 
подлежащи на включване в общия числен съста.в на въоръжената 

сила, предвидена по член, 155. 

Публ. в: Севрский мирный договор и а1щ,1, rюдписанные в 
Лозанне. Полный а~од с фран:Цузскоi::о теКста. М., 1927, С., с. 19; 
45-46. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Севърският мир~я договор се състоял от 13 части, вюпочващи 
433 члена. J ·вara част включвала текста на Устава на Обществоrо на народи
те. Във 2"" и 3"" част били определени границите на Турци.я и политическо-



то и положение, като при това от нейния състав били извадени арабските 
територии, Армения, Кюрдистан и др. Заедно с това зоната на Проливите 

(Босфор, Мраморно море и Дарданелите) се предавала за управление на 

Международната комисия за проливите. В З·111 и последващите я 8 части, 
върху Турция се възлагали мноrобройни ограничения и задължения. Виж: 

"Новейшая история стран Запада" (под ред. Проф. В. Г. Ревуненкова), М., 

1959, с. 41-42. 
2 Текстьт не се отнася до темата. 

Документ№ 6 
ИЗ ТЕКСТА НА ДОКУМЕНТИТЕ НА ВАШИШТОНСКАТА 

КОНФЕРЕfЩИЯ ПО ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИЯ

ТА И ПО ТИХООКЕАНСКАТА И дАлвКОИЗТОЧНИТЕ ВЪПРО
СИ ОТ 1921-1922 г., ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕТО НА МОР
СКИТЕ ВЪОРЪЖЕНИЯ1 

ВашинП"Он, 6 февруари 1922 г. 

Част първа 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЯТА 
1. 

Тракrат между Съединените Американски Щати, Британ

ската империя, Франция, Италия и Япония за ограничаване на мор

ските въоръжения. 

Вашингтон, 6 февруари 1922 годИ:на 
[ ... ]2 

Глава 1 
Общи положения за ограничаван:е :"а въоръЖенията по море. 

Член! 

Договарящите се държави се съгласяват да ограничат 

своите въоръжения по море, съответно обусловени в настоящия 

трактат. 

Член II 
Договарящите се държави могат да съхранят своите линей

ни кораби, посочени в част първа на глава 11. След встъпването на 
настоящия договор в сила, с всички друГи линейни кораби, постро-



ени или намиращи се в процес на построяване в Съединените Ща

ти, Британската империя и Япония, ще бъде постъпено както е 

посочено в част 2-ра на глава II, но при условието на спазването 
на долупосочените положения на настоящия член. [ ... ]2 

Член IV 
Общият тонаж на линейните кораби, който може да подле

жи за смяна, няма да превишава: за Съединените Щати 525 000 
тона (533 400 метрични тона); за Британската империя 525 000 
тона (533 500 метрични тона); за Франция 175 000 тона (177 800 
метрични тона); за Италия 175 000 тона (177 800 метрични тона); 
за Япония 315 000 тона (320040 метрични тона). 

ЧленV 

Нито една от договарящите се държави няма да получава 

или строи, да поръчва строителството или да допуска в nределите 

на своята територия построяването на линейни кораби, имащи nо

вече от 35 000 тона (35 560 метрични тона) водоизместяване. [ .. ~J 

Член Vll 
Общият тонаж на авиоматките3 на всяка от договарящите 

се държави няма да превишава със своето водоИ:зместяване: за 

Съединените Щати 135 000 тона (137 160 .меtрични тона); за 
Бр1панската империя 135 000 тона{137 160 метрични тона); за. 
Франция 60 000 тона (60 960 метр:Ични тона); за Италия 60 000 
тона (60 960 метрични тона); за Япония 81 900 тона (82 296 мет
рични тона). („.]2 

ЧленХХIП. 

Настоящият трактат остава в смла до 31 декември 1936 
година, и в случай, ако нито еДна от доrоварящите се държави за 
две ГОДИНИ ДО ТОВа ЧИСЛО Не ЗЗЯВИ За своето намерение да nрекра
ТИ действието на трактата, то той. Ще продъmкава да остава в 

сила за напред до изтичането на две години от деня, в който уве

домяването за пре~ратяването на действието ще бъде направено 
от една от договарящите се държави, след което трактатът ще 

загуби силата за всички договарящИте се държави. 



l 1s4 

Публ. в: Вапшнпuнская конференция по ограничению воо

ружений и тихоокеанским и дальновосточным вопросам 1921-1922 
г., поли. перевод с английского языка, акrов и документов А. В. 

Сабанина. М., 1924, с. 45-49, 63. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Във Вашинггонската конференция, чието точно название е "Кон

ференция по ограничав~tнето на въоръжението, тихоокеанските и далеко

източни въпроси" вземат участие 14 държави (САЩ, Великобритания с 
отделно представителство на четирите доминиона и Индия, Китай, Япо

ния, Франция, Италия, Белгия, Холандия и Португалия) и продължила от 12 
ноември 1921 г. до 6 февруари 1922 г. Конференцията изработила 28 съгла
шения, резолюции, декларации и заявления. СССР не взел участие в рабо

тата на конференцията. За сметка на това той предложил да се направи 

широка програма за общо разоръжаване на Генуезката конференция от 

април 1922 г. и на Московската конференция през декември 1922 r. Виж по
подробно "История США", т. П1 (1918-1945 г.), М., 1985, с. 78-82. Поради 
отказа на държавите от Антантата да приемат предложенията на СССР, 

последният в края на 20-re години определи наново ролята на морските 
сили в системата на Въоръжените сили на държавата: "При развитието на 

ВМС да се стреми към съчетаване на надводния и подВодния флот, на 

бреговата и минно-позиционната отбрана и морската авиация, отговаря

ща на характера на воденето на бойните операции на нашите морски теат

ри в обстановка на вероятна война". Виж: Капитанец, И. М. ''Битва за миро

вой океан. В ''холодной'' и~ войнах", М„ 2002, с. 170. 
2 Текстът не се отнася до темата. 
3 Става дума за самолетоносачи и авионосни кораби. 

Документ№ 7 
ИЗ ТЕКСТА НА ЛОЗАНСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР, 1 ПОДПИ

САН МЕЖДУ СЪЮЗЕНИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕДНА СТРАНА И 

ТУРЦИЯ ОТ ДРУГА, ЗА ПРАВИЛАТА НА ПРЕМИНАВАНЕ

ТО НА ВОЕННИТЕ КОРАБИ И ПРЕЛИТАНЕТО НА САМО

ЛЕТИ В РАЙОНА НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ ПРОЛИВИ 
Лозана, 24 юли 1923 г. 

[„.]2 



§2 
Военни кораби, включително помощните транспорти, авио

матките3 и военните въздушни кораби. 

А) В мирно време: 

Пълната свобода на преминаването през деня и нощта, ка

къвто и да е бил флагът, без каквито и да са бИJiи формалности, 

вземания или задължения, но с nосочените по-долу уговорки аrно

сно общата съвокупност на си..т1ите. 

Максималните сили, които някоядър~ава може да прекар

ва през Проливите в направлението на Черно ~1оре, няма да преви- . 
шават тези, които принадлежат на най-силния флоr на крайбреж

ните в Черно море Държави и, които същёствуват в това море 

към момента на преминаването; Държавите обаче съхраняват за 

себе си правого да изпращат в Черно море, по всяко време и при 

всякакви обстоятелства, сили, не превишаващи три кораба, or ко.,. 
. ито нито един няма да надминава .10000 тона. 

Никаква аrговорност няма да пада върху Турция, тъй като 

това касае числоrо на тези кораби, които преминават преЗ Проливите. 

За да се позволи спазването на настоящето правило, Ко

мисията на Прол:ивите; предвидена в .член 1 о-и, ще запитва всяка 
крайбрежна към Черно море държава, Jfa 1-ви, януари и 1-ви юли 

всяка година, за числото на броненосците, ·бойнцте крайцери, авио-:

матките, крайцерите, контраминоносцJ-Iте; подводните лодки или 

всякакви други типове кораби, а така също и за морските въздуш

ни кораби, които тя притежава в Черно море, при това различавай

ки въоръжените кораби от корабите със съкр~тен коцтингент, на

миращи се в резерва, в ремонт или в процес на изменение. 

Комисията за проливите ще уведоми след това заинтере

суваните Държави за числого на броненосците, бойните крайцери, 

авиоматките, крайцерите, контраминоносците, подводните лодки, 

въздушните :кораби и, при случай, за единиците други типове, кои

тО включва в себе сИ най-силната от морските сили в Черно море; 

освен това, всяко изменение, произтичащо или ar влизанеrо в Черно 
море, или or излизането от Черно море на :кораба, принадЛежащ 
към посочената сила, незабавно ще бъде изпращано за сведение 



на заинтересуваните Държави. 

Числото и типът въоръжени кораби ще се взимат в предвид 

самостоятелно при съображенията за изчисляването на морските 

сили, които могат да бъдат прекарани през Проливите в направле

ние на Черно море. [ ... ]2 
В) във военно време, ако Турция е неутрална: 

Пълна свобода за преминаване през деня и през нощта, под 

какъвто и да е бил флаг, без каквито и да са били формалности, 

вземания или задължения, със същ•1те задължения, както и онези, 

които са предзи~ени в параграф 2 а). 
Обаче, тези ограничения не се прилаrат към воюващите 

Държави, за сметка на правата на воюващите в Черно море; 
Цравата и задълженията на Турция, като неутрална Държа

ва, lie могат да и дават правата да взима някакви мерки, способни 
да стесняват корабоплаването в Проливите, чиято вода и атмосфе

ра трябва да остават съвЪршенно свободни във военно време, ако 

. Турция е неутрална, по същия начин както и в мирно време. 
Ще бъде забранено на воюващите военни кораби и военни

те въздушни кораби да извършват независимо каквито и да било 

завладявания, да осъществяват правото на оглед или да извърш

ват каквито и да било други враждебни действия в Проливите. 

Тъй като това касае снабдяването и l"емонта, военните ко

раби ще се ръководят от постановленията на XIII Хагска Конвен
ция от 1907 година, касаеща морс.!'.ИZJ: Н")'Тра~~:итет.4 

За напред, до подписването на Ме-ждущtроднага Конвенция, 
установяваща правилата за неутрали~а за въздушните кораби, 

военните въздушни кораби ще се изпоп:зnат ~Проливите от режима, 

аналогичен на този, който е предостrшеi-1: на военните кораби, от 
XIII Хагската Конвенция: от 1907година. 

Публ. в: Севрский мирный договор и акты, подписанные в 

Лозанне. Полный пер. франц. текста, М„ 1927, с. 192-193. 

БЕЛЕЖКИ 

1 Лозанската международна конференция се провежда or 20 ноем
ври 1922 r. до 24 юли 1923 г., каtо в нейната рабо'rа вземат участие предста-



ренитет на Германия, и е необходимо да се подчертае; че осъщес

твяването на проекта в живота ще се отлага в онази степен, в 

която ще бъде отсрочено възстановяването на този суверенитет. 

С тази уговорка трябва да се разбират посочванията върху раз

личните моменти от времето, които са направени в доклада. 

От гледна точКа на платеца.на данъка в страните, които са, 
кредитори на Германия, нашият план означава облегчаване от из;. 

вестен момент на техните плащания в размер на 21/ 2 милиарда [ гер
мански марки] годишно, 3 към Които се при-:ъе,':!.инява сумата, може

ща да се получи от използването на "нндек•;а Hft благосъстоянието". 

От друга страна, от гледна точка на германския Платец на 

данъци, нашият проект означава облагането само на половината 

or тази сума, т.е. на 11/ 4 [милиарщ1 гермаnски марки] годишно, с 

добавянето на транспортния данък, а така също и на онези плаща

ния, които ще се получат от сравните.11но не rолямата част стрьста 

на благосъстоянието на страната. Германският данъкоnлатец мо

же да гледа без тревога върху остатька на плащането на основна

та сума от 21/2 милиарда [германски марки], rака както той си 

представя относително н»щожното облагане на германската про

миumеност, на която се паднали съществено необикновенните до

ходи, а така също и нищожният дял о/rдохода на вложеният в же

лезните пътища капитал, при това ~и поr;тъпления сега никак не 

облегчават данъчното бреме на платеца, аже.л~опът[ните] капи

тали са натрупани още преди войната. Ние сме убедени, че пла

щанията по железопътните и пром;.;;ш.r,~li'и обЛигации4, в никакъв 
случай не представляват някакво сер1>iозно увеличаване на нало

rовото бреме за ·отделния германски i:шатеt!. Това, което се отна~ 

ся до железопътяите пътища, то нашн!iт проект води до това, че 

железопътните пътища ще бъдат задължени да. установят такЪа 

ред на експлоатация, ;който може да ~~.• сравна riриблизително с 
c:i до железопътните пътища, то нauiюrt лр()еКт води до това, че 
железопътните пътища ще бъдат задължени да установят такъв 
р~д на експл()атациЯ, който може да се сравни приблизИтелно с 

онези условия, в които еднородните предnриятия се намират в мно

го други страни. 



онези условия, в които еднородните предприятия се намират в мно

го други страни. 

Нашата цел бе да се установи такава система; която да 

гарантира максиума на плащанията, каквито Германия може го

дишно да внася в своята собствена валута. Ние се въздържаме 

от всякакви изчислявания на сумата, която Германия би могла 

годишно да внася в чужда валута, а така също и от установяване

то на каквато и да. е било обща сума, съответствуваща на плате

жоспособността на Германия. 

Комитетът е напълно убеден, че германският народ е спосо

бен да издържи тежестта, поставена върху него от проеh1а, при 

това flИBoro на неговия живоr.няма.да падне по-ниско or онова 
ниво, на което се намира животът в съюзените страни и другите 

съседни страни на Европа, които точно така носят върху себе си 

тежкоrо бреме, явяващо се в значителна степен резултат на ката

строфалняга война. 

Ние не скриваме факга, че възстановяването на Германия 

при съвременните условия не е самоцел. Това е само част от по

обширния проблем за възстановяването на Европа. Ние бихме 

искали накрая да посочим, че макар че нашия план и да не Ct( е 

опитвал да даде решение на целия репарационен въпрос, за което 

ние и не претендирахме, той обаче предлага таh.'ЪВ род регулиране 

на този проблем, осъществяването на който дава достатъчно вре

ме за възстановяването на атмосферата на доверие и, който заед

но с това е построен с такъв разчет,. че той ще облегчи оКонча:тел
ноrо общо съглашение по всички въпроси на репарациите и на дру

гите свързани с тях проблеми, ведн~га щом обстоятелстВата Го 

позволят. 

Публ:. в: План Дауэса. Фннансовое восстановление Герма
нии. Доклад Комиссии Дауэса. Прило~. ПрОТQкол Лондонской кон
ференции (с введением Н. Н. Любимовц), м,, 1925, с. 30-31, 85-87. 

БЕЛЕЖКИ 

1 В разработването на ''Плана Дауес" вземат участие представите
лите на финансовите и промишлени кръгове на САЩ бившият ръ:Ководи-



от основния факr на произтичащите з.а Германия от Версайската . 
система задължения. 

Ние издирвахме пракrическите начини да получим запла

щанего по тези задължения, а не начините за установяване на нака

зателни санкции, и посочените от нас гаранции са мерки от стопан

ски, а не от политически порядък; ние имаме работа с дълг от 

необичаен характер: Германия не бе изпитала що-годе някакво зна

чително разрушение, и на първо място стои нейната морална отго

ворност през тези, на когото войната причинила такива тежки стра

дания. Говорейки за събитията от миналото, ние не смятахме за 

нужно да се докосваме до проблема за причината и отговорност

та за сегашното положение на германските капитали и валута, ако 

само това не бе необходимо за издирването на средствата, а оздра

вяванего им. Ние сме убедени в пълната безполезност на построя

ването на такъв възстановителен план, честното изпълнение на 

който не би би.[I в интересите на всички партии; за това ние предла

гаме наш план, вярвайки в наличието на такъв интерес. Ние се 

надяваме, че самият харакrер на нашия план ще съдействува за 

създаването на тази най-съществена негова гаранция. От само 

себе си се разбира, че издирването на мероприятията, които са 

необходими за неговото осъществяване, трябва да бъде предос

тавено на други. [ ... ]2 

17. Основните черти на проекта. 
В заключение на тази част на нашия доклад, ние бихме 

искщ~и още веднъж специално да подчертаем някои пунктове: 

Като първо, ние разглеждаме нашия докJrад, като нещо не

разделно цяло. Ние смятаме, че не трябва да очакваме успех, ако 

една част от нашите предложения бъдат приети, а другите отх

върлени, и ние не бихме искали да вземем върху себе си отговор

ността за резултатите на подобното използване на нашия проект, а 

така също и за необоснованото забавяне на неговото осъществя

ване. 

Като второ, нашият проект, както беше по-горе отбеля

зано, безусловно зависи от възстановяването на стопанския суве-
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вители на Великобритания, Франция, Италия, Япония, Гърция, Румъния, 

Сръбско-хърватско-словенското кралство, САЩ в качествоrо на набmодател) 

от една страна и, Турция от другата. В конвенцията за Проливите, която 

предвиждала демилитаризация на Проливите, но допускала преминаване

то освен на търговски и на военни кораби на всяка държава през Дардане

лите и Босфора, също така вземат участие и представителите на СССР и 

България. В договора страните в преговорите провъзгласили принципа на 

свободата на преминаването и корабоплаването по море и въздух в Дарда

нег~ския пролив, Мраморно море и Босфора, обозначени под общото наз

вание "Проливи". На 23 авrуст ·1923 г. Турция ратифицира договора, а към 
6 авrуст 1924 г. -- и от всички държави-учасrничю1, с изключение на Сръбс
ко-хърватско-словенското кралство (в знак на несъгласие с членовете по 

изплащането на т. нар. османски дълг за нейна см~ка) и от СССР (поради 

факта че се нарушават жизнените интереси на СССР). 
2 Текстът не се отнася до темата. 
3 Става дума за самолетоносачи. 
4 Точното название на тази конвенциЯ, която е подписана на 18 

октомври 1907 г., е "Конвенция относно правата и задълженията на неуг
рал1ште държави в случай на морска войн:~" - Виж: Кугиков, Вл. "Сборник 

на международни аь.-тове и договори", С„ 1948, с.36-39; "Международно 
публично право" Сборник документи и нормативни материали (състави

тели проф. Сл. Стефанова, асист. Н Михайлов), С„ 1974, т. П, с. 422-424. 

Документ No 8 
ИЗ ТЕКСТА НА "ПЛАНА ДАУЕС"1 ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯ

НЕТО И РЕДА НА ПОЛУЧАВАНЕ fLL\ РЕПАРАЦИИТЕ ОТ 
ГЕРМАНИЯ 

Лондон, 16 август 1944 г. 
[„. ]2 

Ние подходихме към своята задача, I<:ато делови хора, с 

искрен стремеж да достигнем положителни резултати. Ние се 

заехме изключително с техническата страна на поставеният ни 

проблем. Ние ясно съзнавахме, Че политическите съображенИя 
поставят известни граници, в пределите на които трябва да се при

ю„ржаме, за да намерим приемливото решение. В тези предели, и 

само в тях, ние се допирахме до политическата страна. 

Германското държавно стопанство се намира в зависимост 



Договорът между Германия, Белгия, Франция, Великобри-

тания и Италия; 

Арбитражното съглашение между Германия и Белгия; 

Арбитражното съглашение между Германия и Франция; 

Арбитражният договор между Германия и Полша; 

Арбитражният договор между Германия и Чехословакия. 

[ ... ]1 
Представителите на Правителствата, участващи в Конфе

ренцията, заявяват за своето твърдо убеждение, че встъпването в 

сила на тези договори и съглашения, като цяло ще способствуват 

за достигане на разведряването на моралното напрежение между 

народите, че то широко ще съдействува за решаването на много 

политически или икономически проблеми в съответствие с интере

сите и желанията на народите и, че укрепвайки мира и сигурността 

в Европа, то ефективно ще способства за ускоряване на разоръжава

нето, предвидено в чл[ен] 8 от Устава на Обществото на наро
дите.2 

Те се задължават да оказват искрено съдействие на вече 

приетите от Обществото на народите актове,3 касаещи разоръжа

ването и да се стремят към неговото осъществяване върху осно

вата на общото съгласие. 

Съставено в Локарно на .16 октомври 1925 г. 4 

Д[ окто ]р [Хапе] Лютер5 

[Густав] Щреземен6 

Емил Вандервелде7 

А[ристид] Бриан8 

Остин Чембърлейн9 

Бенито Мусолини10 

Ал[ ександр] Ск[р ]шински11 

Д[окто]р.Едуард Бенеш12 

Публ. в: Локарнская конференция, 1925 г. Документы. М„ 
1959, с. 482-484. 

БЕЛЕЖКИ 
1 Текстът не се отнася до темата. 
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тел на Върховния съвет за сщ1бдяване и помощ Хърбърт Кларк Хувър, 
Джон Фостер Далъс и АверШI Хариман (110-късно специален щ)атеник на 
президента на САЩ Франющн Д.Рузвелт в Москва), а така също и английс

кият финансист и пълномощен минисrьр в Германия Д' Абернън и предс

тавителят на германския монопалистически каП:итал Ялмар Шахт. За гене

рален агент по репарациите е избран американецът П.Джи.i:~бърr. Най-важ
ното паложение с приемането на "Планът Дауес" се състояло sъв факта; 

че системата за контрал върху германсъ.11та вое~на промишленост И на

родното стопанство, а така също и репарационната комисия, които са съз

дадени вьз основа на Версайския; мирендоrовор ог 1919 r., са бми огмене-
ни. 

2 Текстът не се отна((я до темата .. 
3 В действителност Германия трябвало да изплати през първата 

година i мшшард германски златни .марки, като постепенно увеличи раз
мера на сумата на плаЩанията, която' на петата година трябвало да достиг
не до 2,5 ммиарщ1 германски златнимарJ<И . 

. 4 За осигуряването на парични постъпл:ения по "Плана Дауес" се 
предвиждало да бъдат пуснати в обръщение специални облигации '(по 

номmiал) на германските железопъmи пътища и промишленост, на обща 
сума dт 16 милиарда марки, чийто д()ХОД трябвало да бъде 6 % годишно. 

Документ№ 9 
ИЗ ТЕКСТА нА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ НА ЛОКАР
НСКАТА КОНФЕРЕНI(ИЯ, ОТНОСНО ЗАПАДНИТЕ ГРАНИ-
ЦИ НА ГЕРМАНИЯ . . . 

Локарно, 16 октомври 1925 г. 

Представителите на правителствата на Германия, Белгия, 

ВеликобританиЯ, Франция, Италия, По,1ша и Чехословакия? събра
ли се на 5-16 октомври 1925 г., за да могат с общо съгласие да 

намерят средства за предпазването на своите народи от бедствията 

на войната и ;;ta прие!\1ат мерки· за мирното регулиране на всяка
къв род конфликти, които биха могли за в бъдеще да възникнат 

между някои от тях, 

Изразиха своето съгласие с проекrите, съответно касае

щи техните.договори и съглашения, изработени в хода на настоя

щата конференция, които взаимно са свързани помежду си: 


