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Кабинетът на г.проф. Богдан Филов, при управлението на когото Добруджа получава своята свобода и се връща към майката отечество.
В. “Днесь”, 1940 г.

Голямата манифестация пред Министерския съвет, по случай
Крайовския договор.                                                                   В. “Днесь”, 1940
г.

Историческият договор
за присъединяването
на Южна Добруджа

На 15 септември гражданските власти влизат в Добруджа. На 20 септември българските войски
преминават границата. Завземането ще стане в продължение на 10 дни. Как ще стане преселването
на населението ? Румъния се задължава да плати извършените реквизиции. Каква сума се
задължава да плати България ?

Крайова, 7 септември, 1940 г.
Днес, в 15:20 ч. в сградата на кралското наместничество в Крайова бе подписан румъно-

българският договор за предаване на Южна Добруджа на България.
Съгласно този договор, България си връща цялата територия на ЮЖНА ДОБРУДЖА В

ГРАНИЦИТЕ Й ОТ 1912 Г.
Условията на договора са:
1. Веднага след ратификацията на договора български военни разграничителни комисии започват

в сътрудничество с румънски комисии точното установяване на новата граница на самото място.
2. На 15 СЕПТЕМВРИ в Добруджа влизат представителите на гражданските власти, които

заемат държавните и обществените сгради.
3. НА 20 СЕПТЕМВРИ в 9:00 ч. сутринта българските войски преминават границата и в

продължение на 10 дни заемат територията на Южна Добруджа.
4. В срок от 3 месеца от ратификацията на договора ще се извърши ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

РАЗМЯНА НА НАСЕЛЕНИЯТА – РУМЪНСКОТО ОТ ЮЖНА ДОБРУДЖА И
БЪЛГАРСКОТО – ОТ СЕВЕРНА.

5. ЗА НАСЕЛЕНИЯТА ОТ ДРУГИТЕ ОБЛАСТИ НА ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ ПРЕДВИЖДА
ДОБРОВОЛНО ИЗСЕЛВАНЕ В СРОК ОТ 1 ГОДИНА.

6. Българската държава се задължава да заплати в продължение на 2 бюджетни упражнения
една глобална сума леи, равна на 450 МЛН ЛЕВА – разлика в стойността на частните сгради,
имоти, вземания и др. С тази сума се ликвидират и всички други претенции от финансов характер.

7. Румънската държава се задължава да плати на българите от Северна и Южна Добруджа
извършените реквизиции.

8.Смесени комисии, с нужния брой подкомисии, ще имат грижата за уреждането на всички
въпроси по изпълнението на договора.




