
Бугарија меѓу двете светски војни 
 

Бугарија во Првата светска војна учествуваше на страната на Централните сили. 
Капитулира на 27 септември потпишувајќи примирје со силите на Антантата во Солун. 

Народното незадоволство од поразите во војната и бунтот на војниците во септември 
1918, го натераа царот Фердинанд да абдицира, а на негово место дојде неговиот син 
Борис III кој на трети октомври 1918 седна на тронот. 

Прв повоен претседател на бугарската Влада беше Александар Стамболиски лидерот на 
БЗНС (Бугарски земјоделски народен сојуз) кој го потпиша Нејскиот мировен договор. 

 

 
Царот Борис III 

 
Александар Стамболиски 

 
Александар Стамболиски 

го потпишува 

Нејскиот мировен договор 

 
Со Нејскиот мировен договор од 27.11.1919 на Бугарија одземени и беа териториите 

кои ги окупира во Првата светска војна и некои од териториите кои ги имаше добиено со 
Букурешткиот мировен договор. 
 

 
 
 



Стамболиски на чело на Владата на Бугарија беше до 9-ти јуни 1923 год. кога воено 
политичката групација „Народен Зговор“ поддржана од царот изведе државен удар 
(јунскиот преврат) и нов Премиер стана Александар Цанков. (Александар Стамболиски во 
овие настани е убиен на 14 јуни 1923 год. од скопскиот војвода Величко Велјанов – член 
на ВМРО) 

 

 
Александар Цанков  

(Премиер на Бугарија 1923-1926) 

 
Андреј Љапчев  

(Премиер на Бугарија 1926-1931) 

Потекнува од македонско 

револуционерно семејство од Ресен 

 
Истата година во септември по налог на Коминтерната во Бугарија стихијно се крева 

„Септемвриското востание“ на Комунистичката партија на Бугарија (БКП) предводена од 
Георги Димитров. Целта на востанието била воспоставување на „власт на работниците и 
селаните“ во Бугарија. 

Ова востание е крваво задушено од власта, БКП преминува во илегала, а Георги 
Димитров избегал во СХС па од таму во СССР. 

Во 1924 год кон Народниот Зговор се вклучуваат уште неколку политички партии и 
организации па се создава широк политички блок наречен „Демократски Зговор“ 

Демкратскиот зговор е на власт во Бугарија до 1931 год кога на изборите победиле 
политичките партии организирани во тн. „Народен блок“. 

 Во 1927 година во Бугарија се создава профашистичката организација „Звено“ на чело 
со поранешниот воен министер Кимон Георгиев. Звено (на 19.мај) 1934 год. со државен 
удар (тн. мајски преврат) ја зема власта во Бугарија. Новата власт го распушта 
Собранието, ги забранува политичките партии и организации и воведува сосема нов 
начин на организирање на државата. Тогаш е распишана потерница по Ванчо Михајлов и 
забрането е дејствувањето на ВМРО. По Марсејскиот атентат Владата на Кимон Георгиев 
ја зафаќа голема криза. Тоа било погоден момент за царот, со воен притисок да ја натера 
Владата на Кимон Георгиев да поднесе оставка во јануари 1935. Од тој момент царот  
целосно ја зема судбината на државата во своите раце. Сам именува и разрешува влади и 
сам носи законски решенија, т.е. воведува монархофашистичка диктатура. 

 
На 01.03.1941 год. во виенскиот дворец Белведере, премиерот на Бугарија Богдан 

Филов (лево) потпишува сојуз со Германија (Јоаким вон Рибентроп – десно) со што 

Бугарија влегува во Втората светска војна на страната на Тројниот пакт. 

Материјалот го состави и го уреди Проф. Николче Богданоски 


