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ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 На 28 юни 1914 г. при атентат в Сараево е убит 
австро-унгарският престолонаследник Франц 
Фердинанд, а това убийство поставя началото 
на кървавата жътва, отнасяща милиони души 
през следващите четири години. 



    Двете вече оформени военнополитически 
групировки –Антантата(Франция, 
Великобритания, САЩ и Русия) и 
Централните сили (Германия и Австро-
Унгария), използват убийството на 
Фердинанд като повод да започнат на 1 
август 1914 г. своя голям спор за надмощие 
в Европа и света.



България през Първата световна 
война

 На 1 октомври 1915 г. 
България се включва във 
войната на страната на 
Централните сили. 
Обещанията на 
Централните сили са 
относително щедри: 
германците обещават почти 
цяла Македония и Южна 
Добруджа докато 
Съглашението гарантира 
само Източна Тракия и 
безспорната зона в 
Македония.



Румъния през Първата световна 
война

През август 1916 г. Румъния 
също влиза във войната, но 
на страната на 
Съглашението. Основната 
част от румънската армия 
трябва да нанесе удар 
срещу австро-унгарските 
войски в Трансилвания, а за 
действия срещу България е 
предвидена Трета румънска 
армия под командването на 
ген. Михай Аслан, която е 
съсредоточена по р. Дунав 
и в Добруджа.



На 1 септември 1916 г. България обявява 
война на Румъния. Тя иска да си върне 
загубените изконни територии, на които пръв 
е стъпил хан Аспарух. 



На 2 септември в Първа конна дивизия настъпва 
в Добруджа. На същия ден до обяд е 
освободен Куртбунар (днес Тервел). На 4 
септември е освободен Добрич, на 6 
септември – Балчик и Каварна. На 7 септември 
българските части превземат Тутракан. На 8 
септември е освободена Силистра, а на 
14 – Мангалия.



Българите заемат делтата на Дунав. На 3 
януари 1917 е освободен  Мачин и на 
7 – Исакча, с което приключва 
освобождаването на цяла Добруджа от 
румънска власт.



Българската войска разгромява напълно 
крупните румънско-руско-сръбски съединения 
и прогонва остатъците им отвъд Дунав, а 
румънската столица Букурещ е превзета на 6 
декември 1916 и окупирана.



Срещу руските войски отвъд Дунава е създаден 
устойчив фронт – Добруджанският (известен още като 
Северен). Съгласно Буфтейския и Букурещкия мирни 
договори, и по Берлинския протокол, суверенитетът над 
северната част от областта, както и над цяла Добруджа, 
е върнат в патримониума на България.



Генерал Стефан Тошев

Стефан Тошев е 
командир на III 
българска армия 
водила успешните 
боеве на 
Добруджанския 
фронт срещу руско-
румънски войски. 
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