
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по:   ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Клас:   7  учебен час по седмично разписание  - 4 час 

Дата/ден от седмицата:    18.03.21г.   -   ЧЕТВЪРТЪК 

 

Московското примирие и Парижкият мирен договор – СТР.88 

 

     Парижкият договор предвижда репарации, които в много отношения са по-

тежки от наложените от Ньойския договор в края на Първата световна война. 

България се задължава да изплати 70 милиона долара репарации, от които 45 

милиона долара на Гърция и 25 милиона долара на Югославия. 

     Изплащането трябва да стане в стоки по цени от 1938 г., завишени само с 10 – 

15%, което увеличава реалната стойност на задължението до 119 милиона 

долара. Тази сума е многократно по-ниска от репарациите, определени с 

Ньойския договор, но е почти два пъти по-голяма от реално изплатените по него 

суми. В допълнение към това репарациите трябва да бъдат изплатени само за 8 

години, което прави годишните вноски над 8 пъти по-високи от плащаните по 

Ньойския договор. Стойността им се равнява на половината от целия годишен 

износ на страната през 1945 – 1946 г.  

     Малко по-късно Югославия опрощава репарациите на България като жест на 

добра воля в контекста на преговорите за създаване на федерация между двете 

страни.  

    Освен наложените репарации България се отказва от всички свои вземания от 

Германия за времето след 1 септември 1939 г. Стойността им е около 100 

милиона долара, главно неизплатени стоки, изнесени в Германия въз основа на 

клиринговите взаимоотношения между двете страни. На България не е 

разрешено да компенсира тези вземания с германските активи на българска 

територия, които съгласно решение на Съюзната контролна комисия в Германия 

се дължат на Съветския съюз, както и самите вземания от Германия.  

 

 

ТЕКСТЪТ ОТ РУБРИКАТА „ИЗВОРИ“- СТР.89 

ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!!  
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