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България в Първата световна война - стр.66 

 
 

В началото на ХХ в. Великите сили се разделят на два лагера: Антанта 

(Великобритания, Русия и Франция) и Централни сили (Германия, Австро-Унга- 

рия и Италия). Противоречията между тях са съпроводени с надпревара във въоръжаването и 

водят до Първата световна война. 

 

 

1.Неутралитет и военни победи. 

 

      През август 1914 г. Австро-Унгария напада Сърбия и в резултат от това избухва Първата 

световна война. България обявява неутралитет, защото не е подготвена за нова война толкова 

скоро след първата национална катастрофа. Все пак преговаря и с двата блока, като търси най-

изгодното предложение, за да се намеси във войната. 

      И двата лагера оценяват ключовото положение на страната в центъра на полуострова и 

силата на българската армия, показана в Балканските войни. Правителството на Васил 

Радославов сключва съюзен договор с Централните сили, защото те му обещават цяла 

Македония, връщане на Южна Добруджа и нови територии за сметка на Гърция. 

      На 1 октомври 1915 г. българската армия атакува Сърбия и я разгромява с помощта на 

съюзниците си. В резултат от този успех България присъединява цяла Вардарска Македония и 

Моравската долина, а по-късно и голяма част от Косово. 

      Година по-късно на страната на Антантата се намесва Румъния. Българските войски 

побеждават румънската армия в Добруджа, както и руските войски, притекли се в помощ на 

румънците. България присъединява Южна Добруджа, но не и Северна, за която също 

претендира.  

     През 1917 г. Централните сили започват да изнемогват икономически. Българските 

войници гладуват, докато силите на Съглашението (Антантата) получават свежи попълнения.  

     През септември 1918 г. съглашенските армии започват настъпление по целия Солунски 

фронт и при тяхното огромно приемущество в хора и военна техника българската отбрана е 

пробита.  

     В края на месеца България е принудена да сключи примирие. Само за два месеца  

след нея капитулират и бившите съюзници. 

 

2.Ньойският мирен договор и следвоенната криза. - стр.67 

 

 

ТАЗИ ТОЧКА ОТ УРОКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 


