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526 
У К А З 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА ДОГОВОРОТ ЗА МИР СО БУГАРИЈА 
Врз основа на точ. 9 чл. 74 Уставот и чл. 4 Законот зѕа Президиумот на Народ-

ната скупштина .ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија одлучуе: 

Член 1 
Се ратификује Договорот за мир со Бугарија склучен во Париз на 10 февруари 

1947 година, а кој што гласи: 

УГОВОР О МИРУ СА БУГАРСКОМ 

Савез Совјетских Социјалистичке Република, 
Уједињена Краљевина Велика Британија и Северна 
Ирска, Сједињене Америчке Државе, Аустралија. 
Бјелоруска Совјетска Социјалистичка Република, Че-
хословачка, Грчка, Индија, Нови Зеланд, Украјин-
ска Совјетска Социјалистичка Република, Јужно-
Афрички Савез и Федеративна Народна Република 
Југосла,вија, као државе које су у рату са Бугар-
ском и које су активно у њему учествовале против 
непријатељских држава у Европи са знатним ору-
жаним снагама, даље назване „Савезничке и Удру-
жене Силе", с једне стране, 

и Бугарска с друге стране; 
Узев у обзир да Бугарска, поставши савезник 

хитлеровске Немачке и учествујући на њеној страни 
у рату против Савеза Совјетских Социјалистичких 
Република, Уједињене Краљевине, Сједињених Аме-
ричких Држава и других Уједињених Нација, сноси 
свој део одговорности за овај рат; 

Узев у обзир, међутим, да је Бугарска, обуста-
в и т и војне операције против Уједињених Нација, 
прекинула односе *:а Немачком, и, закључивши 28 
октобра 1944 године примирје са владама Савеза 
Совјетских Социјалистичких Република, Уједињене 
Краљевине и Сједињених Америчких Држава, као са 
претегавницима свих Уједињених Нација које су 
биле у рату са Бугарском, узела активно учешће у 
рату против Немачке; и 

Узев у обзир да Савезничке и Удружене Силе 
и Бугарска желе да закључе уговор о миру који 
ће, саобразно начелима правде, регулисати још не-
решена питања произашла из горе наведених дога-
ђаја и који ће бити основа за пријатељске односе 
између њих, дајући на тај начин Савезнички?,! и 
Удруженим Силама могућност да потпомогну молбе 
које ће Бугарска поднети за пријем у чланство Ор-
ганизације Уједињених Нација, каю и за њено при-
ступање ма којој конвенцији закљученој под окри-
љем Организације Уједињених Нација; 

М И Р Н Ы ! ДОГОВОР С БОЛГАРИЕЙ 

Союз Советских Социалистических Республик, 
Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, А в -
с т р и ј а . . ! , Белорусская Советская Социалистическая 
Р е п у б л и к а , Чехословакия, Греция, Индия, Новая 
Зеландия, Украинская Советская Социалистическая 
Республика, Южно-Африканский Союз и Федера-
тивная Народная Республика Югославии, как го-
сударства, находящиеся в состоянии войны с Бол-
гарией и активно участовавшие в войне против 
вражеских государств в Европе существенными 
военными контингентами, именуемые в дальнейшем 
„Союзные и Соединенные Державы", с одной сто-
роны, 

и Болгария, с другой стороны, 
Принимая во- внимание, что, став союзником 

гитлеровской Германии и участвуя на ее . стороне 
в войне против Союза Советских Социалистических 
Республик, Соединенного Королевства, Соединен-
ных Штатов Америки и других Объединенных Н а -
ций, Болгария несет свою долю ответственности за 
©ту войну; 

Принимая, однако, во внимание, что Болгария, 
прекратив военные действия против Объединенных 
Наций, порвала отношения с Германией и, з ак л ю-
чив 28 октября 1944 года Перемирие с Правитель-
ствами Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов Америки, действовавшими от имени всех 
Объединенных Наций, находившихся в состоянии 
войны с Болгарией, приняла активное участие 
в войне против Германии; и 

Принимая е о внимание, что Союзные и Соеди-
ненные Державы и Болгария желают заключить 
мирный договор, который, соответствуя принципам 
справедливости, урегулирует вопросы, остающиеся 
еще нерешенными в результате перечисленных выше 
событий, и явится основой дружественных отно-
шений между ними, тем самым давая Союзным и 
Соединенным Державам возможность поддержать 
обращение Болгарии о принятии ее в члены Орга-
низации Объединенных Наций, а т а к ж е о присое-
динении Болгарии к любой конвенции, заключен-
ной по почину Организации Объединенных Наций; 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Четвртак, 28 август 1947 

Из тих разлога одлучили су да објаве престанак 
ратног стања и да у том цлљу закључе овај Уговор 
о миру и одредили су у ту сврху долепотписане за 
своје Опуномоћенике који су, после подношења с в о -
ј и х пуномгћија нађених у правилној • и одговарају-
ћој форми, .донели следеће одлуке: 

Д Е О I 

ГРАНИЦЕ БУГАРСКЕ 

Члан 1 
Границе Бугарске, назначене на карти приложе-

ној овом Уговору (Прилог I), биће онакве какве 
су биле 1 ' јануара 1941 године. 

Д Е О II 

ПОЛИТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

ОДЕЉАК I 

Ч тан 2 
Бугарска предузеће све потребне мере да се 

обезбеди свим лицима под бугарском влашћу без 
разлике расе, пола, језика или вере уживање прана 
човека и основних слобода, п о д р а з у м е в а ј у ^ ту и 
слободу речи, штампе и публикација, вероисповести, 
политичког уверења и збора. 

Члан 3 
Бугарска која је на основу Споразума о при-

мирју предузела мере да ослободи, без обзира на 
држављанство и народност, сва лица заточена због 
своје деаатности у корист Уједињених Нација или 
због својих симпатија за ове или због свог расног 
порекла, н да укине дискриминаторио законодав-
ство и ограничења коју су на основу овога донети, 
довршиће спровођење ових мера и убудуће неће 
предузима™'никак-ве мере ни доносити законе који 
би били у супротности са циљевима изнетим у овом 
члану. 

Чл ан 4 
Бугарска која је на основу Споразума о при-

мирју предузела мере да распусти све организације 
фашистичког типа на бугарској територији: поли-
тичке, војне или полувојне као и друге организације 
које воде непри јатеље^ пропаганду према Уједи-
њеним Нација.ма, неће \ будуће дозволити постојање 
и рад организација ове природе чији је циљ да 
народ лише -његових демократских права,. 

Члан 5 

1) Бугарска предузеће све потребне мере да обез-
беди хапшење и предају у циљу суђења: 

а) лица оптужених да су починила или наре-
дила ратне злочине, као и злочине против мира и 
човечанства, или да су у њима саучествовала; 

б) држављана ма које Савезничке или Удру-
жене Силе оптужених да су прекршили законе своје 
земље вршећи дела издаје или сарађујући са непри-
јатељем за време рата. 

В соответствии с этим решили объявить о пре-
кращении состояния войны и для этой 'цели з а -
ключить настоящий Мирный Договор и назначили 
для этого нижеподписавшихся в качестве своих Пол-
номочных Представителей, которые по представле-
нии своих полномочий, найденных в порядке и н а д -
лежащей форме, , согласились о следующих поста-
новленилх: 

Ч А С Т Ь I. 

ГРАНИЦЫ БОЛГАРИИ. 

Статья 1. 
Границы Болгарии, показанные на прилагаемой 

к настоящему Договору карте (Приложение I), бу-
дут такими, как они существовали на 1 января 1941 
года. 

Ч А, С Т Ь II. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

Раздел I. 

Статья 2. 
Болгария обязуется принять все меры, необхо-

димые для обеспечения того, чтобы все лица, на-
ходящиеся под болгарской юрисдикцией, без раз-
личия расы, пола, я зыка или религии, пользова-
лись правами человека и основными свободами, 
включая свободу слова, печати и изданий, религи-
озного культа, политических убеждений и публич-
ных собраний. 

Статья 3. 
Болгария, которая в соответствии с Соглаше-

нием о Перемирии провела мероприятия по осво-
бождению, независимо от гражданства и националь-
ной принадлежности, всех лиц, содержавшихся в 
заключении в связи с их деятельностью в пользу 
Объединенных Наций, или за их сочувствие Объе-
диненным Нациям, или ввиду их расового про-
исхождения, и мероприятия по отмене дискримина-
ционного законодательства и вытекающих из него 
ограничений, обязуется закончить проведение- этих 
мероприятий и впредь не принимать каких-либо 
мер или законов, которые были бы несовместимы 
^ целями, предусмотренными в этой статье. 

Статья 4. 
Болгария, которая в соответствии с Соглаше-

нием о Перемирии провела мероприятия по роспуску 
всех находившихся на болгарской территории орга -
низаций фашистского типа: политических, военных, 
военизированных, а т а к ж е других организаций, ве-
дущих враждебную Объединенным Нациям пропа-
ганду, — обязуется и впредь не допускать суще-
ствования и деятельности организаций такого ро-
да, преследующих цель лишения народа его демо-
кратических прав. 

Статья 5, 

1. Болгария обязуется принять все необходи-
мые меры, чтобы обеспечить задержание и выдачу 
для суда над ними: 

a) лиц, обвиняемых в том, что они соверши- " 
ли военные преступления и преступления против 
мира или против человечности, дали приказ о со-
вершении таких преступлений ини содействовали 
их совершению; 

b) граждан какой - либо из Союзных и Сое-
диненных Держав, которые обвиняются в наруше-
нии законов их стран изменой или сотрудничеством 
с врагом во время войны. 



Четвртак, 28 авгу-ст 1947 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ, Број 73 — Страна 933 

2) На захтев владе заинтересоване Уједињене 
Нације Бугарска ће исто тако учинити потребно да 
претстану као сведоци лица под њеном влашћу чије 
би се сведочење тражило за суђење лицима о којимз 
је реч у тачци 1 овог члана 

3) Сваки неспоразум о примени одредаба тачака 
1 и 2 овог члана упутиће свака заинтересована вла* 
да шефовима дипломатских Мисија; Совјетског Са-
веза, Уједињене Краљевине и Сједињених Америч-
ких Држава у Софији који ће се споразумети по 
спорном питању. 

ОДЕЉАК II 

Члан 6 
Бугарска се обавезује да приз,на п у н о в а ж н о г 

Уго,вора о миру са Италијом, Румунијом, Мађарском 
и Финском као и других споразума или аранжмана 
које су склопиле или које ће склопити Савезничке 
и Уд1ружене Силе о Аустрији. Немачкој и Јапану У 
циљу васпостављања мира. 

Члан 7 
Бугарска се обавезује да прихвати све арап- _ 

жмаие који су закључени или који ће бити закљу-
чени у циљу ликвидације Друштва Народа и Сталног 
суда међународие правде. 

Члан 8 
1) Свака Савезничка или Удружена Сила изве-

стиће Бугарску у року од шест месеци по ступању 
на снагу овог Уговора које двостране уговоре скло-
пљене пре рата између ње и Бугарске она жели 
задржати на снази или повратити у важност. Ме-
ђутим, биће укинуте све одредбе поменутих уго-
вора које не би биле у складу с овим Уговором. 

2) Сви уговори ове врсте који ће бити предмет 
овакве нотификације биће регистровани у Секрета-
р и а т у Организације Уједињених Нација, саобразно 
члану 102 Повеље Уједињених Нација. 

3) Сви уговори ове врсте који не би били пред-
мет такве нотификације сматраће се укинутима. 

Д Е О III 

ВОЈНЕ, ПОМОРСКЕ И ВАЗДУХОПЛОВНЕ 
ОДРЕДБЕ 

ОДЕЉАК I 

Члан 9 
Сувоземно, поморско и ваздушно наоружање 

као и утврђења биће строго ограничени тако да од-
говарају задацима унутрашњег карактера и локалне 
одбране граница. На основу предњег, Бугарској се 
дозвољава да има оружане снаге у следећим грани-
цама: 

а) сувоземну војску, укључујући граничне тру-
пе, у укупној јачини од 55 000 људи; 

б) противавионску артиљерију у јачини од 
1.800 људи; 

в) ратну морнарицу у јачини од 3.500 људи 
и са укупном тонажом од 2.250 тона; 

г) војно ваздухопловство, подразумевајући ту 
и поморско ваздухопловство, од 90 авиона, укљу-
чујући резерве, од којих највише 70 авиона борбе-

2. Болгария, по требованию Правительства з а -
интересованной Объединенной Нации, обеспечит так -
ж е явку в качестве свидетелей находящихся под ее 4 

юрисдикцией лиц, показания которых потребуются 
для суда над лицами, указанными в пункте 1 на -
стоящей статьи, 

3. Всякое разногласие относительно примене-
ния постановлений пунктов 1 и 2 настоящей статьи 
должно быть передано любым заинтересованным 
Правительством Главам Дипломатических Миссий 
Советского Союза, Соединененного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки в Софии, которые 
достигнут соглашения по поводу этого затруднения. 

Раздел II. 

Статья 6, 
Болгария обязуется признать полную силу Мир-

ных Договоров с Италией, Румынией, Венгрией и 
Финляндией и других соглашений или урегулиро-
ваний, которые были или будут достигнуты Союз-
ными и Соединенными Державами относительно 
Австрии, Германии и Японии для восстановления 
мира. 

Статья 7. 
Болгария обязуется принять любые соглашения, 

которые были или могут быть заключены д л я л и -
квидации Лиги Наций и Постоянной Палаты М е ж -
дународного Правосудия. 

Статья 8. 
1. К а ж д а я Союзная или Соединенная Держава 

нотифицирует Болгарии в течение шести месяцев 
со дня вступления в "Силу настоящего Договора о 
своих довоенных двусторонних договорах с Б о л -
гарией, которые эта Держава желает сохранить в 
силе или действие которых она желает возобновить. 
Любые положения, не находящиеся в соответствии 
с настоящим Договором, будут, однако, исключены 
из вышеупомянутых договоров. 

2. Все вышеупомянутые договоры, о которых 
будет нотифицировано таким образом, будут заре-
гистрированы в Секретариате Объединенных Н а -
ций в соответствии со статьей 102 Устава Органи-
зации Объединенных Наций. 

3. Все вышеупомянутые договоры, о которых 
не будет нотифицировано таким образом, будут счи-
таться отмененными. 

Ч А С Т Ь ПТ.. 

ВОЕННЫЕ, ВОЕННО-МОРСКИЕ 
И ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

Раздел I. 

Статья 9. 
Содержание сухопутных; морских и военно-воз-

д у ш н ы х вооружений и укреплений будет строго о -
граничено так, чтобы отвечать задачам внутренне-
го характера и местной обороны границ. В соответ-
ствии с вышеуказанным Болгарии разрешается 
иметь вооруженные силы, не свыше чем: 

a) сухопутная армия, включая пограничные 
войска, с общей численностью личного состава в 
55.000 человек; 

b) зенитная артиллерия с численностью лич-
ного состава в 1.800 человек; 

c) военно-морской флот с численностью лич-
ного состава в 3-500 человек и общим тоннажем 
в 7.250 тонн; 

ф военно-воздушные силы, в том числе воен-
но-воздушные силы военно-морского флота , 
численностью в 90 самолетов, включая резерв-
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них типова.' са људством у укупној јачини Јод 5.200. 
Бугарска неће имати нити набавити .ниједан авион 
подешен првенетвено као бомбардер са унутрашњим 
уређајима за преношење бомби. 

Ове снаге ће у сваком поједином случа,ју укљу-
чит,и борачке јединице као и стручно, и командно 
особље. 

Члан 10 
Људство бугарске војске, ратне морнарице и 

во-јног ваздухопло-вства преко односних јачина одо-
брених у члану 9 биће распуштено у року од шест 
месеци'по ступању на снагу овог Уговора. 

Члан 11 
Људство које не улази у састав бугарске војске, 

ратне морнарице или војног ваздухопловства неће 
добити војну, поморску или војно-ваздухопловну 
обуку у смислу дефиниције Прилога II. 

Члан 12 

1) Северно од грчко-бугарске границе забрањена 
су следећа и з р а ђ и в а њ а : стална утв-рђења у која се 
може поставити оружје способно да отвара ватру 
на грчку територију; стална војна постројења која 
се могу искористити у циљу управљања или коорди-
нира*^. ватре против грчке територије; стална сред-
ства за снабдевање и за смештај стокова, поди,гнута 
искључиво за потребе горе поменутих утврђења и 
постројења, 

2) Ова забрана не протеже се на друге типове 
утврђења која нису стална или на надземне касарне 
и постројења, намењена искључиво потребама уну-
трашњег карактера и месне одбране граница. 

Члан 13 

Бугарска неће имати, производити нити узета 
у опите: ма које атомско оружје, ша какве пројектиле 
са властитим погоном или којима се управља, или 
апарате намењене њи,ховом избацивању (изузи, да-
ј,ући торпеде и уређаје за бацање торпеда који чине 
саставни део нормалног наоружања ратних бродова 
дозвољених овим Уговором); морске мине или тор-
педа неконтактно^ типа кој.и дејствују на о с н о в у 
спољног утицаја; ма каква торпеда која могу носити 
људску посаду, као ни подморнице или остале под-
водне пловне објекте, моторне торпиљарке ни спе-
цијализоване типове јуриш них бродова. 

Члан "14 
Бугарска неће задржати, производити нити на 

други начин прибавити ратни материјал преко ко-
личине потр,ебне оружаним снагама дозвољеним у 
члану 9 овог Уговор-а, нити ће задржати могућност 
за фабриковање таквог материјала. 

Члан 15 
1) Прекобројни ратни материјал савезничког по-

рекла биће стављен на располагање заинтересоване^ 
Савезничко] или Удруженој Сили према упутствима 
која ће ова дати. Прекобројни бугарски материјал 
биће стављен на располагање владама Совјетског 
Савеза, Уједињене Краљевине и Сједињених Америч-

ные, из которых нё более 70 самолетов боевых 
типов, с общей численностью личного состава 
в 5.200 человек. Болгария не должна иметь или 
приобретать самолетов, сконструированных в 
основном к а к бомбардировщики с приспособле-
ниями для внутренней подвески бомб. 
Эта численность в , к а ж д о м случае будет вклю-

чать строевой, нестроевой состав и штабной персо-
нал. 

Статья 10. 
Личный состав болгарской армии, военно-мор-

ского флота и военно-воздушных сил, превышаю-
щий соответственно разрешенную статьей 9 числен-
ность, будет распущен в течение шести месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Договора. * ' 

Статья 11. 
Людские контингенты, не входящие в состав 

болгарской армии, военно-морского флота или во-
енно-воздушных сил, не будут проходить в какой-
либо форме военного, военно-морского или военно-
воздушного обучения, как оно определено в При-
ложении II. 

Статья 12. 
1. К северу от греко-болгарской границы за-

прещается следующее строительство: долговре-
менных укреплений, где может быть установлено 
оружие, способное вести огонь по греческой 
территории; долговременных военных сооруже-
ний, которые могут быть использованы для упра-
вления огнем по греческой территории или для 
его координирования, а т а к ж е долговременных 
средств снабжения и складирования, установ-
ленных исключительно для использования вышег 
упомянутых укреплений и сооружений. 

2. Это запрещение не распространяется на 
другие типы недолговременных укреплений, 
надземных помещений и сооружений, которые 
предзначаются исключительно для задач внут-
реннего характера и местной обороны границ. 

Статья 13. 
Болгария не должна иметь, производить или 

эксттериментироват: любые виды атомного во-
оружения; какие-либо самодвижущиеся или 
управляемые снаряды или аппараты, связанные 

с их выбрасыванием (за исключением" торпед и 
торпедных аппаратов, составляющих нормальное 
вооружение военно-морских кораблей, разрешен-
ных настоящим Договором); морские мины или 
торпеды неконтактного типа, действующие от чув-
ствительных механизмов; торпеды, которые могут 
быть укомплектованы людьми; подводные лодки 
или другие подводные суда, торпедные катеры и 
специализированные типы штурмовых судов. 

Статья 14. 1 ' ^ 
Болгария не должна сохранять, производить 

или приобретать другими путями военные матери-
алы и технику или содержать производственные 
мощности для их изготовления, сверх того, что 
требуется для содержания вооруженных сил, раз-
решенных статьей 9 настоящего Договора. 

Статья 15. 
1. Излишки военных материалов и техники со-

юзного происхождения будут переданы в распоря-
жение соответствующей Союзной или Соединенной 
Державы, согласно указаниям, которые будут 'даны 
этой Державой. Излишки болгарских военных ма-
териалов и техники будут переданы в распоряже-
ние Правительств Советского Союза, Соединенного 
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ких Држава. Бугарска се одриче свих права на тај 
материјал. 

2) Ратни материјал немачког порекла или изра-
ђен према немачким плановима, који прелази коли-
чине потребне за оружане снаге дозвоље,не овим 
Уговором, биће стављен иа располагање Трима вла-
дама. Бугарска неће набављати ни производити ни-
какав ратни материјал немачког порекла или изра-
ђен према немачким плановима, нити запослити ни 
обучавати техничка лица, подразумевајући ту и 
особље војног и цивилног ваздухопловства, која 
јесу или су била немачки држављани. 

3) Прекобројни ратни материјал о коме је реч у 
тачци 1 и 2 овог члана биће предат или уништен 
у рок,у о-д -годину да,на по ступању на снагу овог 
Уговора. 

4) Дефиниција и списак ратног материјала за 
сврхе овог Уговора садржани су у Прилогу Ш, 

Члан 16 
Бугарска ће у пуној мери сарађивати са Саве-

атичким и Удруженим Силама у циљу да се Немач-
кој онемогући да предузме ван немачке територије 
мере за своје поновно наоружање. 

Члан 17 
Бугарска неће набављати ни производити никакве 

цивилне авионе немачког или јапанског модела или 
који укључују важне саставне делове немачке или 
јапанске израде или концепције. 

Члан 18 
Све војне, поморске и војно-в аз ду хо пловне од-

редбе овог Уговора остаће на снази док не буду 
потпуно или делимично измењене на основу спора-
зума између Савезнички^ и Удружених Сила и Бу-
гарске или, пошто Бугарска постане члан Органи-
зације Уједињених Нација, на основу споразума 
између Савета Безбедности и Бугарске. 

ОДЕЉАК II 

Члан 19 
1) Бугарски ратни заробљеници биће ра,патрира-

ни што је пре могућно саобразно ара-нжм.анима за-
кљученим између сваке од Сила која држи те за-
робљенике и Бугарске. 

2) Сви трошкови причињени транспортом бу-
гарских ратних .заробљенике, подразумевајући ту и 
трошкове издржавања, од центара за ран а трир ање 
које буде изабрала влада заинтересоване Савезничке 
или Удружене Силе до улазне тачке на бугарску 
територију, пашће на терет бугарске владе. 

Д Е О ЈУ 

ПОВЛАЧЕЊЕ САВЕЗНИЧКА ТРУПА 

Члан 20 
1) Све оружа,не снаге Савезничких и Удружених 

Сила биће повучене из Бугарске што је пре могућно 
а у сваком случају најкасније 90 дана по ступању 
на снагу овог Уговора. 

Королевства и Соединенных Штатов Америки. Бол-
гария откажется от веек прав на эти материалы 
и технику. 

2. Военные материалы и техника германского 
присхождения или конструкции, превышающие то, 
что требуется для вооруженных сил, разрешенных 
настоящим Договором, будут переданы в распоря-
жение Трех Правительств. Болгария не будет при-
обретать или производить каких-либо военных ма-
териалов и техники германского происхождения 
или конструкции, или нанимать на работу или обу-
чать каких-либо технических специалистов, вклю-
чая Еоенный и гражданский авиационный персонал 
из числа лиц, которые являются или являлись 
гражданами Германии. 

3. Излишки военных материалов и техники, у-
помянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, бу-
дут переданы или уничтожены в течение одного 
года со дня вступления в силу настоящего Догово-
ра. 

4. Определение термина „военные материалы и 
техника" и перечень военных материалов и техни-
ки для целей настоящего Договора даны в Прило-
жении Ш. 

Статья 16. 
Болгария обязуется полностью сотрудничать с 

Союзными и Соединенными Державами в целях 
обеспечения того, чтобы Германия не смогла пред-
принять каких-либо мер за пределами германской 
территории в направлении возрождения своего во-
оружения. 

Статья 17. 
Болгария обязуется не приобретать и не произ-

водить гражданских самолетов германской или 
японской конструкции или самолетов, включающих 
крупные узлы германского или японского произ-
водства или конструкции. 

Статья 18. 
Каждая из военных, военно-морских и военно-

воздушных статей настоящего Договора будет ос-
таваться в силе до тех пор, пока она не будет изме-
нена полностью или частично по соглашению меж-
ду Союзными и Соединенными Державами и Бол-
гарией или, после того как Болгария станет членом 
Организации Объединенных Наций, — но соглаше-
нию между Советом Безопасности и Болгарией. 

Раздел П. 

Статья 19. 
1. Болгарские военнопленные должны быть ре-

патриированы как можно скорее в соответствии с 
соглашениями между отдельными Державами, со-
держащими этих военнопленных, и Болгарией. 

2. Все издержки на перевозку болгарских воен-
нопленных, включая их содержание, от сборных 
пунктов, установленных Правительством соответ-
ствующей Союзной или Соединенной Державы, до 
пункта вступления на болгарскую территорию бу-
дет нести Правительство Болгарии. 

Ч А С Т Ь IV. 

В Ы В О Д с о ю з н ы х в о й с к . 

Статья 20. 
1. Все вооруженные силы Союзных и Соединен-

ных Держав будут выведены из Болгарии в воз-
можно короткий срок и, во всяком случае, не более 
чем в 90 дней со дня вступления в силу настояще-
го Договора. 
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2) Сва неутрошена бугарска валута и сва неупо-
требље,на бугарска роба, у поседу савезничких снага 
у Буга,рској, добивене иа основу члана 16 Споразу,ма 
о примирју,* биће враћене бугарској влади у истом 
року од 90 дана. 

3) Међутим, Бугарска ће ставити на расположе-
ние, у времену између ступањ,а на с,нагу,овог Уговора 
и коначног повлачења сав етничких трупа, ону оп-
скрбу и услуге које-би нарочито бил'е потребне ору-
жаним снагама Савезничких и Удружених Сила, које 
се повлаче, и бугарској влади биће дата одговарају-
ћа накнада за ову опскрбу и услуге. 

Д Е О V 

РЕПАРАЦИЈЕ И РЕСТИТУЦИЈЕ 
Члан 21 

I) Бугарска ће Југославен и Грчкој накнадити 
шт,ете нанете им војним операциЈама и окупацијом 
од стране Бугарске њихових територија, на, узима-
јући у обзир да се Бугарска не само повукла из рата 
против Уједиње,них Нација, него је и објавила рат 
Немачкој и ефективно га против ње водила, Стране 
Уговорнице одлучују да накнаду за штете о којима 
је горе реч Бугарска неће дати у целости, него само 
делимично, и то суму од $ 70.000.000, коју има да 
плати "у току 8 година почев од ступања на снагу 
овог Уговора у роби коју производи бугарска пре-
р а ђ и в а ч а и екстрактивна индустрија као и пољо,при-
вреда. Сума која има да се плати Грчкој износиће 
| 45.000.000, а сума која има да се плати Југославен 
$ 25.000.000. 

2) ,Количине и врсте робе коју треба испо-
ручити биће одређене споразумима који ће се за-
кључити између влада Грчке и Југославије и владе 
Бугарске. Ови споразуми биће достављени Шефови-
ма дипломатских Мисија Совјетског Савеза, Уједи-
њене Краљевине и Сједињених Америчких Држава 
у Софији. 

3) Као основа израчунавања за плаћања по овом 
члану служиће долар Сједињених Америчких Држава 
према свом златном паритету на дан 1 јула 1946 го-
дине, т. ј. 35 долара за унцију злата. 

4) Као основа за израчунавање вредности робе 
испоручене ка основу овог члана узеће се међуна-
р о д а тржишне цене у доларима Сједињених Аме-
ричких Држава из 1938 год, са допуном од 15% зл 
индустријске производе а 10% за остале. Трошкови 
превоза до грчке или југословенске границе пашће на 
терет бугарске владе. 

Члан 22 
1) Бугарск-а признаје начела Декларације Уједи-

њених Нација од 5 јануара 1943 године и вратиће у 
најкраће могућном року имовину однету са територије 
ма које од Уједињених Нација. 

2) Обавеза реституције односи се на сву имовину 
која се може идентификовати и сада се налази у 
Бугарској, а коју је једна од осовинских сила однела 
са територије ма које од Уједињених Нација силом 
или принудом, без обзира на ма какве накнадне тран-
сакц,ије којима је садашњи притежалац ове имовине 
дошао у њен посед. 

3) Ако у појединим случајевима Бугарска не буде 
могла извршити реституцију предмета уметничке, 
историске или археолошке вредности који чине део 
културног блага оне Уједињене Нације са чије су 
их територије однели силом или принудом бугарске 

2. Вся неиспользованная болгарская вал-юта и 
все неиспользованные болгарские запасы, находя-
щиеся в распоряжении союзных вооруженных сил 
в Болгарии и полученные в соответствии со статьей 
15 Соглашения о Перемирии, будут возвращены 
Правительству Болгарии в течение того ж е срока 
в 90 дней. 

3. Болгария, однако, должна предоставить в пе-
риод между днем вступления в силу настоящего 
Договора и окончательным выводом союзных войск 
все такие услуги и снабжение, которые могут спе-
циально потребоваться выводимым вооруженным 
силам Союзных и Соединенных Держав, и надле-
ж а щ а я компенсация будет выплачена Правитель-
ству Болгар,ии за такие услуги и снабжение. 

Ч А С Т Ь V. 

РЕПАРАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ. 

Статья 21. 
1. Убытки, причиненные Югославии и Греции 

военными действиями и оккупацией Болгарией тер-
ритории этих государств, будут Болгарией воз-
мещены Югославии и Греции, причем, принимая во 
внимание, что Болгария не просто вышла из войны 
против Объединенных Наций, а объявила войну и 
вела ее на деле против Германии, Стороны услав-
ливаются о том, что возмещение указанных убыт-
ков будет произведено Болгарией не полностью, а 
только частично, а именно, в сумме 70.000.000 долла-
ров США, с погашением в течение 8 лет, начиная 
со дня вступления в силу настоящего Договора, то-
варами, производимыми болгарской добывающей и 
обрабатывающей промышленностью и сельским хо-
зяйством. Сумма возмещения Греции составит 
45.000.000 долларов США, а сумма возмещения Юго-
славии составит 25.000.000 долларов США. 

2. Количество и виды товаров, подлежащих по-
ставке, будут определены соглашениями, заключен-
ными Правительствами Греции и Югославии с Пра-
вительством Болгарии. Эти соглашения будут сооб-
щены Главам Дипломатических Миссий Советско-
го Союза, Соединенного Королевства и Соединен-
ных Штатов Америки в Софии. 

3. В основу расчетов по настоящей статье поло-
жен доллар США по его золотому паритету на 1 
июля 1946 года, т. е. 35 долларов за одну унцию зо-
лота. 

4. В основу оценки товаров, поставляемых со-
гласно настоящей статье, будут положены между-
народные рыночные цены 1938 года в долларах 
США с повышением на 15% на промышленные 
продукты и на 10% на другие продукты. Расходы 
по доставке до греческой или югославской границы 
будут отнесены за счет Правительства Болгарии. 

Статья 22. 
1. Болгария принимает принципы Декларации 

Объединенных Наций от 5 января 1943 года и вер-
нет в возможно кратчайщий срок имущество, выве-
зенное с территории любой из Объединенных На-
ций. 

2. Обязательство производить реституцию отно-
сится ко всей находящейся в настоящее время в 
Болгарии опознаваемой собственности, которая была 
вывезена насильственно или по принуждению ка-
кой-либо из держав оси с территории любой из Объе-
диненных Наций, независимо от каких-либо по-
следующих сделок, путем которых нынешний вла-
делец такой собственности вступил во владение ею. 

3. Если в отдельных случаях для Болгарии 
является невозможным произвести реституцию 
предметов, пред став лющих художественную, исто-
рическую или археологическую ценность, которые 
составляют часть культурного достояния Объеди-
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оружане снаге, власти или држављани, она се рбве-
зује да ће предати заинтересованој Уједињеној На--
цији предмете исте врсте и приближно оне вредности 
коју су имали однети предмети, уколико се такви 
предмети могу набав,ити у Бугарској. 

4) Бугарска влада вратиће у добром стању имо-
вину о којо ј је реч у овом члану и сносиће с тим 
у вези све трошкове у Бугарској за радну снагу, 
материјал и транспорт. 

5) Бугарска влада сарађиваће са Уједињеним 
Нацијама на проналажењ-у и реституцији имовине 
коју треба вратити на основу овог члана и пружиће 
о свом трошку сва сретства потребна у том циљу. 

• 6) Бугарска вла.да предузеће потребне мере У, 
циљу реституције имовине на коју се овај члан од-
носи а коју даже у некој трећој земљи лица под 
бугарском влашћу. 

7) Захтеве за реституцију имовине подносиће 
бугарској влади влада оне земље са чије територије 
је та имовина однета, с тим да се возни парк има 
сматрати као да је однет са територије којој је 
првобитно припадао. Захтеви по овом треба да се 
поднесу у року од шест месеци по ступању на снагу 
овог уговора. 

8) Терет идентификације имовине и доказа о 
сопствености пада на владу која подноси захтев, а 
терет доказа о томе да имовина није однета силом 
или принудом на бугарску владу. 

ненной Нации, с территории которой эти предметы 
были вывезены болгарскими армиями, властями или 
гражданами насильственно или по принуждению, 
Болгария обязуется передать заинтересованной 
Объединенной Нации предметы того ж е рода и при-
близительно равноценные вывезеным предметам, 
поскольку такие предметы могут быть получены в 
Болгарии. 

4. Правительство Болгарии должно вернуть ука -
занное в настоящей статье имущество в сохранности 
и принять на себя в этом отношении все расходы 
в Болгарии, относящиеся к рабочей силе, матери-
алам и транспорту. 

5. Правительство Болгарии будет оказывать со-
действие Объединенным Нациям и предоставит за 
свой счет все необходимые возможности для розы-
ска и реституции имущества, подлежащего рести-
туции согласно настоящей статье. 

6. Правительство Болгарии примет необходи-
мые меры, чтобы добиться возвращения имущества, 
указанного в настоящей статье, которым владеют в 
любой третьей стране лица, находящигся под бол-
гарской юрисдикцией. 

1/ Требования реституции имущества должны 
быть предъявлены Правительству Болгарии Пра-
вительством той страны, с территории которой 
было вывезено это имущество; при этом понимается, 
что железнодорожный подвижной состав будет расг 
сматриваться как вывезенный из страны, которой 
он первоначально принадлежал. Такие требования 
могут предъявляться в течение 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Договора. 

8. Бремя доказательства в отношении опозна-
вания имущества и доказательства права собствен-
ности возлагается на Правительство, предъявля-
ющее претензию, а бремя доказательства того, что 
имущество не было вывезено насильственно или по 
принуждению, возлагается на Правительство Б о л -
гарии. 

Д Е О VI 

ЕКОНОМСКЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23 

1) Бугарска, уколико то још није учинила, васпо-
ставиће 'сва законска права и интересе Уједињених 
Нација и њихових држављана у Бугарској као што 
су били на дан 24 априла 1941 године и вратиће сву 
имовину Уједињених На-ција и њихових држављана 
у Бугарској у оном стању у коме се она сада налази. 

2) Бугарска влада обвезује се да ће васпоста-
вити сву имовину, прав:а и интересе о којима је реч 
у овом члану, без икаквих хипотека и оптерећења 
било које врсте којима су могли бити подвргнути 
услед рата, с тим да бугарска влада неће наплаћи-
вати никакве дажбине у вези са њиховим враћањем. 
Бугарска влада поништиће све мере, подразумевају^! 
ту и одузимање, секвестар или контролу, које је пре-
дузела у погледу имовине Уједињених Нација изме-
ђу 24 агенда 1941 године и дана ступања на снагу 
овог Уговора. У случају да неко добро не буде вра-
ћено у року од шест месеци по ступању на снагу 
ово,г Уговора, захтев за враћање треба поднети бу-
гарским властима најдоцније у року од дванаест ме-
сеци по ступању на снагу овог Уговора, изузимајући 
случајеве када подносилац може доказати да није био 
у стању да поднесе свој захтев у том року 

3) Бугарска вла,да поништиће преносе '-соји се 
односе на имовину, права и интересе сваке врсте који 
припадају држа в ј б , а н и м а Уједињених Нација када су 
ови преноси учињени услед ^насиља или принуде од. 

Ч А С Т Ь VI. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

Статья 23. 

1. Болгария, поскольку ею это еще на сделано, 
восстановит все законные права и интересы Объе-
диненных Наций и их граждан в Болгарии, к а к 
они существовали на 24 апреля 1941 года, и вернет 
всю собственность Объединенных Наций и их граж-
дан в Болгарии в том состоянии, в котором она на-
ходится в настоящее время. 

2. Правительство Болгарии обязуется восста-
новить всю собственность, права и интересы, под-
падающие под действие настоящей статьи, без 
всяких обременений и обложений любого вида, ко-
торым они могли подвергнуться вследствие войны, 
и без взимания Правительством Болгарии к а к и х -
либо сборов в связи с их возвращением. Правитель-
ство Болгарии аннулирует все мероприятия, вклю-
чая отобрание, секвестр или контроль, проведенные 
им в отношении собственности Объединенных Н а -
ций между 24 апреля 1941 года и днем вступления 
в силу настоящего Договора. В случаях невозвраще-
ния собственности в течение 6 месяцев со дня всту-
пления в силу настоящего Договора, заявление о 
возвращении собственности должно быть подано 
болгарским властям не позднее, чем в течение 12 
месяцев со дня вступления в силу настоящего До-
говора, за исключением /случаев, когда заявитель 
может доказать, что он не мог подать своего зая-
вления в течение этого срока. 

3. П р а в и т е л ь с т в о Б о л г а р и и д о л ж н о а н н у л и р о -
в а т ь п е р е д а ч и , о т н о с я щ и е с я к с о б с т в е н н о с т и , п р а -
в а м и и н т е р е с а м в с я к о г о р о д а , п р и н а д л е ж а щ и м 
г р а ж д а н а м О б ъ е д и н е н н ы х Н а ц и й , в т е х с л у ч а я х , 
к о г д а т а к и е п е р е д а ч и б ы л и р е з у л ь т а т о м н а с и л и я 
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стране влада сила Осовине или њ и х о в и х органа за 
време рата. 

4. а) Бугарска влада биће одговорна за довође-
ње у потпуно исправно- стање имовине која се враћа 
д р ж а в љ а н и н Уједињених Нација на основу тачке 1 
овог члана. Када се неко добро не буде могло вра-
тити или када је услед рата држављанин једне од 
Уједињених Нација претрпео штету усле,д повреда 
или квара на неком добру у Бугарској, бугарска вла-
да иакмадиће штету еопственику у левима до висине 
од две трећине суме која му је потребна да на дан 
исплате било купи добро исте вредности било Да 

надокнади претрпљени губитак. Ииуком случају са 
држављанима Уједињених Нација неће се у погледу 
накнаде штете поступати горе него са бугарским 
држављанима. 

б) Држављани Уједињених Нација који имају 
непосредне или посредне сопстве,ничке интересе у 
друштвима или удружењима коЈа нису држављани 
Уједињених Нација у смислу тачке 8 а) овог члана, 
али која су претрпела штету због повреде или квара 
причињеног њиховој имов-ини у Бугарској, добиће 
отштету саобразно горњем ставу а). Ова отштета 
биће изр.ачуната на основи целокупног губитка или 
штете, које је друштво или удружење претрпело, а 
њена висина у односу на овај губитак или штету 
биће у истом сразмеру као што је удео интереса 
тих држављ-ана у од,носу на целокупни 'капитал тог 
друштва или удружења. 

а) Отштета биће исплажена без икаквих о.бу-
става, пореза или других терета. Она се може сло-
бодно употребит,и у Бугарској али ће подлежать 
правилима о контроли девиза која би у дотично 
време била н.а снази у Бугарској. 

г) Бугарска влада поступаће са држављанима 
Уједињених Нација на исти начин као са бугарским 
д р ж а в љ а н и н при додељивању материјала 'за оправ-
ку или обнову њихове имовине у Бугарској, као и 
при додељивању девиза ради увоза тога материјала. 

д) Бугарска влада да(ће д р ж а в љ а н и н Уједиње-
них Нација отшт-ету у левима у истом сразмеру који 
је предвиђен у горњем ста.ву а), на име накнаде гу-
битка или штете настале услед нарочитих мера пре-
дузетих према њиховој имовини за време рата, али 
које нису погађале бугарску имовину. Овај став не 
односи се на пропуштену добит. 

5) Све умерене трошкове настале у Бугарској у 
вези са утврђивањем захтева, подразумевајући ту и 
процену губитка или штете, сносиће бугарска влада. 

6) Држављани Уједињених Нациј,а и њихова имо-
вина биће ослобођени од свих ванредних пореза, на-
мета или такса којима је њихов капитал у Бугарској 
оптеретила бугарска влада или било која бугарска 
власт између дана закључења примирја и дана сту-
пања 'на снагу овог Уговора са нарочитим циљем, да 
се покрију расходи проузроковани ратом или ра-
сходи за издржавање окупационих снага или за ре-
парације које се имају платити ма којој од Уједи-
њених Нанија. Све овако наплаћене суме биће вра-
ћене. 

7) Сопственик имовине о којој је реч и бугарска 
влада могу закључити аранжмане који ће заменити 
одредбе овог члана. 

или принуждения со стороны правительств держав 
оси или их органов во время войны. 

4. а) Правительство Болгарии несет ответствен-
ность за приведение во вполне исправное состоя-
ние собственности, возвращаемой граждайам Объе-
диненных Наций согласно пункту 1 настоящей ста-
тьи. В тех случаях, когда собственность не может 
быть возвращена или когда в результате войны 
гражданин Объединенных Наций потерпел убыток 
вследствие повреждения или порчи собственности 
в Болгарии, он должен получить от Правительства 
Болгарии компенсацию в левах в пределах двух 
третей суммы, необходимой в день выплаты д л я 
того, чтобы купить аналогичную собственность или 
возместить понесенный убыток. Граждане Объеди-
ненных Наций ни в коем случае не д о л ж н ы ста-
виться в менее благоприятное положение в отноше-
нии компенсации, чем болгарские граждане . 

Щ Граждане Объединенных Наций, имеющие 
прямой или косвенный собственнический интерес 
в корпорациях или ассоциациях, национальность 
которых не является национальностью Объединен-
н ы х Наций в значении пункта 8 „а" настоящей 
статьи, но которые потерпели убыток вследствие 
повреждения или порчи собственности в Болгарии, 
должны получить компенсацию в соответствии с 
подпунктом „а" выше. Эта компенсация должна ис-
числяться на основе общих убытков или ущерба, 
понесенных корпорацией или ассоциацией, и д о л ж -
на составлять по отношению к таким убыткам или 
ущербу ту ж е пропорцию, какую составляют при-
носящие доход интересы таких граждан по отно-
шению -К общему капиталу корпорации или ассоци-
ации. 

с) Компенсация должна выплачиваться без к а -
ких-либо обложений, налогов или других сборов. 
Она может свободно использоваться в Болгарии, но 
должна подлежать правилам контроля над ино-
странными девизами, которые могут время от вре-
мени вводиться в Болгарии. 

ф Правительство Болгарии предоставит г р а ж д а -
нам Объединенных Наций такой ж е режим при 
распределении материалов для ремонта или восста-
новления их собственности в Болгарии, а т а к ж е 
при распределении иностранных девиз для импор-
та таких материалов, который применяется в отно-
шении болгарских граждан. 

е) Правительство Болгарии предоставит г р а ж -
данам Объединенных Наций возмещение в левах, в 
том ж е самом размере, который предусмотрен в под-
пункте „ а " выше, чтобы компенсировать потери или 
ущерб, возникшие * в результате особых мер, кото-
рые применялись к их собственности во время вой-
ны, но которые не применялись к болгарской соб-
ственности. Этот подпункт не распространяется на 
упущенные выгоды. 

5. Все произведенные в Болгарии разумные рас-
ходы по предъявлению претензий, включая расхо-
д ы на подсчет потерь или ущерба, должно нести 
Правительство Болгарии. 

6. Граждане Объединенных Наций и их соб-
ственность д о л ж н ы быть освобождены от всяких 
исключительных налогов, сборов или податей, н а -
лагавшихся на иу основные фонды в Болгарии 
Правительством Болгарии или любой болгарской 
властью в период между днем заключения Переми-
рия и днем вступления в силу настоящего Догово-
ра со специальной целью покрытия расходов, свя-
занных с войной, или покрытия издержек на 
оккупационные силы или на репарации в пользу 
любой из Объединенных Наций. Любые суммы, 
выплаченные таким образом, д о л ж н ы быть возвра-
щены. 

7. Заинтересованный собственник и Правитель-
ство Болгарии могут заключать соглашения взамен 
положений настоящей статьи. 
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8) За сврхе овог члана: 
а) ,израз „држављани Уједињених На,ција" при-

мењује се на физичка лица која су држављани ма 
које од Уједињених Нација, као и на друштва или 
удружења образована према законима ма које од Ује-
дињених Нација у време ступања на снагу овог Уго-
вора, под условом да су речена физичка лица, дру-
штва или удружења већ имал,а овај статус на дан 
закључења примирја са Бугарском. 

Под изразом „држављани Уједињених Нација" 
подразумевају се исто тако сва физичка лица, дру-
штва или удружења, са којима се на основу закона 
који су били на снази у Буга,рској за време рата, по 
ступало као са непријатељскима. 

б) Израз „сопственик" означава држављанин 
једне од Уједињених Нација у смислу дефиниције 
у горњем ставу а), који има правни основ у погледу 
дабра о ком је реч а примењује се и на пра,вног 
последника тог сопственик, под условом да је овај 
последник исто тако држављанин је,дне од Уједи-
њених Нација у смислу става а). Ако је правни по-
следник стекао добро- у оштећеном стању, -предава-
лац ће сачувати своја права на накнаду штете на 
основу овог члана,, без уштрба по обавезе које по-
стоје између предаваоца и примаоца, пре,ма унутра-
шњем законодавству. 

в) Израз „имовина" означава сва покретна или 
непокретна добра, материјална или нематеријална, 
подразумевајући ту и и н д у с т р и ј у , књижевну и умет-
ничку својину, као и сва имовинска права или ин-
тересе. 

Члан 24 
Бугарска признаје да Совјетски Савез има пра-

во на све немачке активе у Бугарској, које Кон-
тролни Савет у Немачкој пренесе на Совјетски Са-
вез, и одвезује се да ће предузети све потребне мере 
ради олакшања преноса ових актива. 

Члан 25 

1) Свака од Савезничких и Удружених Сила имаће 
право да заплени, задржи, ликвидира или да предузме 
ма какву другу акцију у погледу све имовине, свих 
права и интереса који на дан ступања на снагу овог 
Уговора буду постојали на њеној територији а припа-
дају Бугарској или њеним државља,нима, као и да 
употреби ту имовину или износ њене ликвидације 
камо нађе за сходно а до висине својих захтева и 
захтева својих држављана према Бугарској или ње-
ним држављанима — укључујући истраживања — 
који не би били потпуно регулисани на основу дру-
гих чланова овог Уговора. Сва бугарска имовина или 
износ њене ликвидације преко виси,не захтева о 
којима је реч, биће враћени. 

2) Ликвидација бугарске имовине и начин распо-
лагања њом извршиће се саобразно закон,има заин-
тересоване Савезничке или Удружене Силе. Буг.ар-
ски сопственик имаће у погледу те имовине само 
она права која му по ти,м законима припа.дају. 

3) Бугарска влада обвезује се да ће обештетити 
бугарске држављане чија би имовина била одузета 
на основу овог члана а не би им била враћена. 

4) Овим чланим не ствара се никаква обавеза 
за ма коју Савезничку или Удружену Силу да врати 
бугарској влади или бугарским држа,вљанима пра,ва 
индустријске својине или да урачу-на ова права при-
ликом одређивања износа који се могу задржати на 
основу тачке 1 овог члана. Влада сваке од Савезнич-

8. Применяемые в настоящей статье: 
Выражение „граждане Объединенных На-

црт" означает физических лиц, являющихся к мо-
менту вступления в силу настоящего Договора граж-
данами любой из Объединенных Наций, или кор-
порации или ассоциации, организованные к этому 
моменту по законам любой из Объединенных Наций, 
при условии, что указанные лица, корпорации или 
ассоциации имели такой статус также и в момент 
заключения Перемирия с Болгарией. 

Выражение „граждане Объединенных Наций" 
также включает всех физических лиц, корпорации 
или ассоциации, которые на основании законов, дей-
ствовавших в Болгарии во время войны, рассма-
тривались как вражеские. 

Ц Выражение ^собственник" означает гражда-
нина Объединенных Наций, как определено в под-
пункте „ а " выше, имеющего право на данную соб-
ственность, и включает преемника такого собствен-
ника, при условии, что преемник также является 
гражданином одной из Объединенных Наций, как 
определено в подпункте „а". Если преемник приоб-
рел собственность в поврежденном виде, то лицо 
передающее сохраняет свои права на возмещение 
на основании настоящей статьи без ущерба для 
обязательств, существующих между лицом переда-
ющим и лицом приобретающим в соответствии с 
внутренними законами. 

с) Выражение „собственность" означает всю 
движимую или недвижимую собственность, матери-
альную или нематериальную, включая промышлен-
ную, литературную и художественную собствен-
ность, я также все права или интересы всякого ро-
да в собственности. 

Статья 24. 
Болгария признает, что Советский Союз имеет 

право на все германские активы в Болгарии, пере-
данные Советскому Союзу Контрольным Советом 
в Германии, и обязуется принять все необходимые 
меры для облегчения передачи таких активов. 

Статья 25. 
X. Каждая из Союзных и Соединенных Держав 

будет иметь право взять, удержать, ликвидировать 
или предпринять любое другое действие в отноше-
нии всей собственности, прав и интересов, которые 
на день вступления в силу настоящего Договора 
будут находится на ее территории и принадлежать 
Болгарии или болгарским гражданам, а также ис-
пользовать такую собственность или выручку от 
нее для таких целей, какие эта Держава сочтет ж е -
лательными в пределах претензий этой Державы и 
ее граждан к Болгарии или болгарским гражданам, 
— включая долги, — которые не были полностью 
удовлетворены в силу других статей настоящего 
Договора. Вся болгарская собственность или выру-
чка от ее ликвидации, превышающие сумму таких 
претензий, должны быть возвращены. 

2. Ликвидация болгарской собственности и рас-
поряжение ею будут проводиться в соответствии с 
законом заинтересоване^! Союзной или Соединен-
ной Державы. Болгарский собственник не будет 
иметь прав в отношении такой собственности, за 
исключением тех, которые могут быть предостав-
лены ему в силу этого закона. 

3. Правительство Болгарии обязуется компенси-
ровать болгарских граждан, собственность которых 
изъята в силу настоящей статьи и не возвращена 
им. 

4. Данная статья не налагает на ту или иную 
из Союзных или Соединенных Держав никакого 
обязательства возвратить Правительству Болгарии 
или болгарским гражданам промышленную соб-
ственность или включить такую собственность при 
определении суммы, которая может быть удержа-
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них или Удружених Сила имаће право да правима 
или интересима који се односе на индустријску сво-
јину на територији ове Савезничке или Удружене 
Силе стеченим од стране бугарске владе • или бу-
гарских државља,на пре ступања на снагу овог Уго-
вора, наметне она о,граничења, услове и смањења к>је 
би влада те Савезничке или Удружене Силе сма-
трала потребним у национално»! интересу. 

5) Имовина о којој је реч у тачци 1 овог чла-
на сматраће се да обухвата бугарску имовину која 
је била предмет контролних мера услед ратног ста-
ња између Бугарске и Савезничке или Удружене 
Силе у чијој се власти ова имовина налази,%но неће 
обухватити: 

а) имовину бугарске владе, која служи консу-
ларним или диплом атоским потребама; 

б) имовину која припада религиозни»! органи-
зацијама или приватним добротворним установама а 
служи религиозни^ или добротворним сврхама; 

в) имовину физичких л,ица, бугарских држав-
љана, која имају дозволу боравка било на терито-
рији државе где се ова имовина налази, било на 
територији ма које од Уједињених Нација, изузев 
бугарску имовину подвргнуту у ма које време У 
току рата мера-ма које се по правилу нису примењи-
вале на имовину бугарских држављана настањених 
на тој територији. 

г) имовинска права која су настала после ва-
спостављања тровинских и финансиских односа из-
међу Савезничких и Удружених Сила и Бугарске, 
или која су произишла из трансакција између владе 
ма које Савезничке или Удружене Силе и Бугарске 
после 28 октобра 1944 године; 

д) права књижевне и уметничке својине. 

Члан 26 
1) Од ступања на снагу овог Уговора имовина Бу-

гарске и њених држављана у Немачкој неће се више 
сматрати непријатељском имовином, и сва ограни-
чења која произлазе из њеног непријатељем!* обе-
лежја биће укинута. 

2) Имовина Бугарске и њених држављана која се 
може идентификовати а коју су после 28 октобра 
1944 годи,не силом или принудом однеле 'немачке 
оружане снаге или власти с бугарске територије у 
Немачку, биће предмет реституције. 

3) Васпостављање пра.ва својине и реституција 
бугарске имовине у Немачкој извршиће се саобразно 
мерама које ће донети окупатора^ Силе у Немачкој, 

4) Без штете по ове или ма које друге одредб,е 
у корист Бугарске и њених државља,на које би до-
неле окупаторе^ Силе у Немачкој, Бугарска се од-
риче у своје име и у име својих држављана свих 
захтева према Немачкој и немачким држављаиима, 
који нису били регулисани 8 маја 1945 године, осим 
оних који произлазе из уговора и других обавеза 
закључених, као и права стечених, пре 1 септембра 
1939 године. Сматраће се да се ово одрицање односи 
н-а потраживања, на све међудржавне захтеве у вези 
са споразумима закљученим у току рата, као и иа све 
захтеве иа накнаду за губит-ке или оштећења настала 
за време рата. 

на согласно пункту 1 настоящей статьи. Правитель-
ство каждой из Союзных и Соединеннвгх Держав 
будет иметь право установить такие органичения и 
условия в отношении прав или интересов, касаю-
щихся промышленной собственности, приобретенной 
до дня вступления в силу настоящего Договора на 
территории этой Союзной или Соединенной Держа-
вы Правительством или гражданами Болгарии, ка-
кие Правительство данной Союзной или Соединен-
ной Державы сочтет необходимыми в своих наци-
ональных интересах. 

5. Собственность, предусмотренная пунктом 1 
настоящей статьи, должна рассматриваться как 
включающая болгарскую собственность, которая 
подлежала контролю в силу состояния войны, суще-
ствовавшего между Болгарией и Союзной или Со-
единенной Державой, имеющей юрисдикцию над 
этой собственностью, но не должна включать: 

a ) собственность Правительства Болгарии, ис-' 
пользуемую для консульских или дипломатических 
целей; 

b) собственность, принадлежащую религиозным 
организациям или частным благотворительным уч-
реждениям и используемую для религиозных или 
благотворительных целей; 

c) собственность физических лиц, которые яв-
ляются болгарскими гражданами, получившими раз-
решение проживать в пределах территории той 
страны, в которой находится эта собственность, или 
проживать в любом другом месте на территории 
стран Объединенных Наций, за исключением бол-
гарской собственности, которая когда-либо во время 
войны являлась объектом мер, не применявшихся 
как правило к собственности болгарских граждан, 
проживающих на той же территории; 

ф имущественные права, возникшие после возо-
бновления торговых и финансовых отношений 
между Союзными и Соединенными Державами и 
Болгарией или возникшие из сделок между Прави-
тельством любой Союзной или Соединенной Дер-
ж а в ы и Болгарией после 28 октября 1944 года; 

е) права на литературную и художественную 
собственность. 

Статья 26. 
1. Со дня вступления в силу настоящего Дого-

вора собственность Болгарии и болгарских граж-
дан, находящаяся в Германии, не будет больше 
рассматриваться как вражеская собственность, и все 
ограничения, связанные с таким режимом, должны 
быть отменены. 

2. Опознаваемая собственность Болгарии и бол-
гарских граждан, вывезенная насильственно или по 
принуждению с территории Болгарии в Германию 
германскими воруженными силами или властями 
после 28 октября 1944 года, подлежит возврату . 

3. Реституция и восстановление болгарской соб-
ственности в Германии будут осуществляться в со-
ответствии с мероприятиями, которые будут опре-
делены Державами, оккупирующими Германию. 

4. Без ущерба для вышеизложенных и для лю-
бых других постановлений, принятых в пользу Бол-
гарии и ее граждан Державами, оккупирующими 
Германию, Болгария от своего имени и от имени 
болгарских граждан отказывается от всех остав-
шихся неурегулированными на 8 мая 1945 года 
претензий в отношении Германии и германских 
граждан, за исключением претензий, вытекающих 
из контрактов и других обязательств, заключенных 
до 1 сентября 1939 года, и прав, приобретенных до 
этой даты. Этот отказ будет рассматриваться как 
включающий долги, все межправительственные 
претензии, связанные с соглашениями, заключен-
ными во время войны, и все претензии на возме-
щение за потери или ущерб, возникшие во время 
войны. 
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Члан 27 

1) Постојање ратног стања неће се само по себи 
сматрати да утиче на обавезу плаћања новчаних 
дугова, произашлих из обавеза и уговора који су 
били у важности као и из права која су била сте-
чена ире постојања ратног стања, и доспелих пре 
ступања на снагу овог Уговора а које дугују било 
влада или држављани Бугарске влади или др жав-
љанима једне од Савезничка или Удружених Сила, 
било влада или држављани једне од Савезничких 
или Удружених Сила влади или држављанима Бу-
гарске. 

2) ,Сем ако овај Уговор изричито друкч,ије не 
предвиђа, ниједна његова одредба неће се тума-
чиш као да утиче на односе дужника и поверилаца, 
произашле из ,пре,дратних уговора које су закључили 
било влада било држављани Бугарске. 

Члан 28 

1) Бугарс,ка се одриче да оствари, у име бугар-
ске владе или бугарских држављана, захтеве било 
какве врсте према Савезничка! и Удруженим Си-
лама, који произилазе непосредно из рата или из 
мера предузетих услед постојања ратног стања У 
Европи после 1 септембра 1939 године, без обзира 
да л-и зе заинтересована Савезничка или Удружена 
Сила била у рату са Бугарском у то време или није. 
Ово одрицање обухвата следеће: 

а) захтеве на основу губитака или оштећена 
претрпљени^ услед дејства оружаних снага или вла-
сти Сав етничких или Удружених Сила; 

б) захтеве који проистичу из присуства, опе-
рација или'дејства оружаних снага или власти Са-
везничких или Удружених Сила на бугарској тери-
торији; 

в) захтеве који се односе на одлуке или наред-
бе судова за поморски ратни плен Савезничких или 
Удружених Сила, с тим да Бугарска признаје као пу-
новажне и извршне све одлуке и наредбе ових су-
дова за поморски ратни плен, донете на дан или 
после 1 септембра 1939 године у погледу бугарских 
бродова, бугарске робе или плаћања трошкова; 

г) захтеве који проистичу из вршења права 
зараћене стране или из мера предузетих у циљу 
вршења ових права. 

2) Одредбе овог члана искључиће потпуно и ко-
начно све захтеве исте природе као што су они о 
којима је овде реч, и који се од сада гасе, без 
обзира на то ко су заинтересоване стране. Бугарска 
влада пристаје да исплати у левима правичну отште-
ту лицима која су на основу реквизиција дала робу 
*|ди услуге оружаним снагама Савезничких или Удру-
жених Сила на бугарској територији, као и отштету 
по захтевима поднетим против оружаних снага Са-
везничких или Удружених Сила због штета нанетих 
на бугарској територији које нису војне природе. 

3) Бугарска се исто тако о д р и ч е д а оствари, у 
име бугарске владе или б у г а р с к и х д р ж а в љ а н а , з а -
хтеве исте п р и р о д е к а о ш т о су они о ко јима ј е р е ч 
у тачци 1 о в о г члана, против ма к о ј е о д У ј е д и њ е -

Нација чији су дип ло митски односи са Бугарском 
били прекинути за време' рата ш која ј е предузела 
акцију у сарадњи са Савеэничким и Удруженим 
Силама. 

4) О д р и ц а њ е Б у г а р с к е на о с н о в у тачке; 1 о в о г 
,члана о б у х в а т а све з а х т е в е по мерама предузетим! 
рд, стране ма к о ј е Савезничке или У д р у ж е н е С и д е у 
п о г л е д у б у г а р с к и х б р о д о в а и з м е ђ у 1 с е п т е м б р а 1939 

Статья 27. 
1. Существование состояния войны само по себе 

не будет считаться фактором, влияющим на обяза-
тельство выплачивать денежные долги, вытекаю-
щие из обязательств и контрактов, существовавших 
до возникновения состояния войны, — а также из 
прав, приобретенных до этого времени, — срок у -
платы которых наступил до дня вступления в силу 
настоящего Договора и которые причитаются с 
Правительства или граждан Болгарии Правитель-
ству или гражданам одной из Союзных и Соединен-
ных Держав, или которые причитаются с Прави-
тельства или граждан одной из Союзных и Соеди-
ненных Держав Правительству или гражданам 
Болгарии. 

2. За исключением случаев, специально преду-
смотренных в настоящем Договоре, ничто в нем не 
должно толковаться как наносящее ущерб отно-
шениям между дебиторами и кредиторами, вытека-
ющим из довоенных контрактов, заключенных 
Правительством или гражданами Болгарии. 

Статья 28. 
1. Болгария отказывается от всех претензий 

любого характера, от имени Правительства Болга-
рии или болгарских граждан, к Союзным и Соеди-
ненным Державам, связанных непосредственно с 
войной или вытекающих из мероприятий, пред-
принятых в силу существования состояния войны 
в Европе после 1 сентября 1939 года, независимо от 
того, находилась ли в это время соответствующая 
Союзная или Соединенная Держава в состоянии во-
йны с Болгарией или нет. Этс?У отказ от претензий 
включает нижеследующее: 

a) претензии в связи с потерями или ущербом, 
понесенными вследствие действий вооруженных 
сил или властей Союзных или Соединенных Держав; 

b) претензии, вытекающие из присутствия-, опе-
раций или действий вооруженных сил или властей 
Союзных или Соединенных Держав на болгарской 
территории; 

c) претензии в отношении решений или распо-
ряжений призовых судов Союзных или Соединен-
ных Держав, причем Болгария признает действитель-
ными и обязательными все решения и распоряже-
ния таких призовых судов, вынесенные 1 сентября 
1939 года или позднее, относительно болгарских су-
дов или болгарских грузов или оплаты издержек; 

претензии, вытекающие из осуществления 
прав воюющей стороны или из мер, принятых с 
целью осуществления этих прав. 

2. Положения настоящей статьи должны исклю-
чать полностью и окончательно все претензии ука-
занного выше характера, которые отныне будут 
прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной 
стороной. Правительство Болгарии соглашается в ы -
платить справедливую компенсацию в левах ли-
цам, которые предоставили вооруженным силам Со-
юзных или Соединенных Держав на болгарской тер-
ритории снабжение или услуги по реквизиции, а 
также для удовлетворения возникших на болгар-
ской территории претензий за невоенный ущёрб, 
предъявленных вооруженным силам Союзных или 
Соединенных Держав. 

3. Болгария равным образом отказывается от 
всех претензий такого характера, который указан 
в пункте 1 настоящей статьи, от имени Правитель-
ства Болгарии или болгарских граждан к любой иа 
Объединенных Наций, дипломатические отношения 
которой с Болгарией были порваны во время вой-
ны и которая предприняла действия в сотрудничес-
тве с Союзными и Соединенными Державами. 

4У Отказ- Болгарии- отг п р е т е н з и й с о г л а с н о п у н к -
т у Ъ н а с т о я щ е й ' с т а т ь и в к л ю ч а е т л ю б ъ д а претензии* 
в ш я ш ш ю щ и е иш мер] п р и н я т ы х * любой* и з Союзных* 
и С о е д и н е н н ы х Д е р ж а в в о т н о ш е н и и б о л г а р с к и х 
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године и дана ступања на снагу овог Уговора, као и 
све захтеве и потраживања, који проистичу из кон-
венција о ратним заробљеиицима које су сада на 
сн ада, 

Члан 29 
1) До закључења тровинских уговора или спо-

разума између ма које од Уједињених Нација и Бу-
гарске, бугарска влада ће, за време од осамнаест ме-
сеци по ступању на снагу овог Уговора, према сва-
кој од Уједињених Нација која стварно по овом 
поступа с њом аналогно на бази реципроцитета, по-
ступати на следећи начин: 

а) у погледу свега што се односи на дажбине 
и терете иа увоз или извоз, на опорезивање у земљи 
увезене рабе, и на сне уредбе с тим у вези, Уједи-
њене Нације уживаће безусло.вну клаузулу највећег 
повлашћења; . 

б) у сваком другом погледу Бугарска неће 
произвољно чинити дискриминацију на штету робе 
која потиче са територије једне од Уједињених На-
ција или се упућује на ту територију, у поређењу 
са сличном робом, која потиче са територије ма 
које ^друге Уједињене Нације или ма које друге 
стране земље или се упућује на ту територију; 

в) држављани Уједињених Нација, подразуме-
вајући ту и правна лица, уживаће режим који важи 
за бугарске држављане као и режим највећег по-
влашћења у погледу свега што се односи на трго-
вину, индустрију, пловидбу и друге облике трговин-
ск,е делатности у Бугарској. Ове одредбе неће се 
примењивати на трговачко ваздухопловство; 

г) Бугарска неће дати н.и једној земљи искљу-
чиво или преференцијално право у погледу искориш-
ћен ања трговачког ваздухопловства у међународно^ 
саобраћају; она ће дати свима Уједињеним Нацијама 
исте услове за стицање права у погледу међународ-
ног трговачког ваздухопловног саобраћаја на бугар-
ској територија, подрззумевајући ту и право спу-
штања (ради снабдевања горивом и оправки, а што Се 
тиче искоришћава*^ трговачког ваздух он ловства У 
међународно*! саобраћају, она ће дати свим.а УЈе~ 
дињеним Нацијама на основу реципроцитета и неди-
скриминације право надлетања бугарске територије 
без спуштања. Ове одредбе неће ићи на штету инте-
реса бугарске народне одбране. 

2) Горње обавезе које је Бугарска узела на себе -
разумеће се под резервом изузетака уобичајених у 
трговинском уговорима које је Бугарска закључи-
вала пре рата; одредбе о реципроцитету на који је 
једна од Уједињених Нација пристала разумеће се 
под резервом изузетака уобичајених у трговинским 
уговорима које је та држава закључила. 

Члан 30 
Б у г а р с к а ће олакшати к о л и к о г о д Је то м о г у ћ н о 

транзитни ж е л е з н и ч к и с а о б р а ћ а ј на с в о ј о ј т е р и т о -
рији по у м е р е н и м т а р и ф а м а и б и ћ е спремна да у 
том ц и љ у з а к љ у ч и са с у с е д н и м д р ж а в а м а у з а ј а м н е 
с п о р а з у м е . 

Члан 31 

1) С п о р о в и к о ј и б и могли настати приликом 
примене чланова 22 и 23 као и Прилога IV, V и 
VI овог Угово,ра, б и ћ е п о д н е т и Комисији за м и р е њ е 

судов между 1 сентября 1939 года и днем вступле-
ния в силу настоящего Договора, а также любые 
претензии и долги, вытекающие из ныне действую-
щих конвенций о военнопленных. 

Статья 29. 
1. До заключения торговых договоров или со-

глашений между отдельными Объединенными На-
циями и Болгарией, Правительство Болгарии бу-
дет предоставлять в течение 18 месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Договора нижеуказанный 
режим каждой из Объединенных Наций, которая 
на началах взаимности фактически предоставит 
Болгарии аналогичный режим в подобных вопро-
сах: 

a ) Во всем, что касается пошлин и сборов по 
импорту или экспорту, внутреннего обложения им-
портируемых товаров, а также всех правил, отно-
сящихся к этому, Объединенным Нациям будет пре-
доставлен безусловный режим наибольшего благо-
приятствования. 

b) Во всех других отношениях Болгария не дол-
жна проводить произвольной дискриминации, на-
правленной против товаров, производимых на любой 
территории любой из Объединенных Наций или 
предназначенных для этой территории, по сравне-
нию с подобными товарами, производимыми па тер-
ритории любой другой из Объединенных Наций или 
на территории любой другой иностранной державы 
или предназначенными для этих территорий. 

c) Гражданам Объединенных Наций, в том чи-
сле юридическим лицам, должен быть предоставлен 
национальный режим и режим наибольшего благо-
приятствования во всех вопросах, касающихся тор-
говли, промышленности, мореплавания и других 
видов торговой деятельности в Болгарии. Эти по-
становления не должны применяться к коммерчес-
кой авиации. 

й) Болгария не будет предоставлять никакого 
исключительного или дискриминационного права 
какой бы то ни было стране в отношении исполь-
зования коммерческих самолетов в международном 
сообщении; она предоставит всем Объединенным 
Нациям равные возможности в приобретении на 
болгарской территории прав в области международ-
ной коммерческой авиации, включая право посадки 
для заправки горючим и ремонта; что касается ис-
пользования коммерческих самолетов в междуна-
родном сообщении, она предоставит всем Объеди-
ненным Нациям на основе взаимности и без дис-
криминации право беспосадочного полета над бол-
гарской территорией. Эти постановления не долж-
ны затрагивать интересов национальной обороны 
Болгарии. 

2. Вышеупомянутые обязательства Болгарии 
должны пониматься в том смысле, что на них рас-
пространяются изъятия, обычно включавшиеся в 
торговые договоры, заключенные Болгарией до во-
йны; а постановления, относящиеся к взаимности 
со стороны каждой из Объединенных Наций, долж-
ны пониматься в том смысле, что на них распро-
страняются изъятия, обычно включаемые в торго-
вые договоры данного государства. 

Статья 30. 
Болгария окажет содействие в пределах воз-

можного в железнодоржных транзитных перевоз-
ках на своей территории, с разумными тарифами, 
и будет готова с этой целью заключить с соседними 
государствами взаимные соглашения. 

Статья 31. 
1. Споры, могущие возникнуть при осуществле-

нии статей 22 и 23 и Приложений IV, V и VI на-
стоящего Договора, должны передаваться Согласи-
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састављеној од једнаког броја претставника владе 
заинтересоване Уједињене Нације и бугарске владе. 
Ако у року од три месеца пошто је спор предат Ко-
мисији за мирење, споразум не буде остварен, једна 
или друга влада моћи ће тражити да се Комисији 
дода трећи члан, и у случају да се споразум не 
постигне између двеју влада о избору овог члана, 
једна или друга страна моћи ће да се обрати Гене-
ралном секретару Уједињених Нација молбом да 
изврши ово постављење. 

2) Одлука већине чланова Комисије сматраће се 
одлуком Комисије, и обе стране прихватиће је као 
коначну и обавезну. 

Члан 32 
Чланови 22, 23 и 29 и Прилог VI овог Уговора 

примењиваће се на Савезничке и Удружене Силе и 
на Француску, као и на оне од Уједињених Нација 
чији су дипломатски односи са Бугарском били пре-
кинути за време рата. 

Члан 33 
Одредбе Прилога IV, V и VI као и одредбе дру-

гих Прилога, м а ћ е снагу и дејство као да су инте-
грални делови овог Уговора. 

Д Е О VII 

ОДРЕДБЕ О Д У Н А В У 

Члан 34 
Пловидба на Дунаву биће слободна и отворе-

на држављанима, трговачким бродовима и роби свих 
држава на бази једнакости у погледу пристанишних 
и пловидбених такса и услова за трговачку пло-
видбу, Предње неће се примењивати на промет из-
међу пристаништа исте државе. 

Д Е О VII] 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35 
1) У року који неће прећи осамнаест месеци од 

ступања на снагу овог Уговора, шефови дипломат--
ских Мисија Совјетског Савеза, Уједињене Краљеви-
не и Сједињених Америчких Држава у Софији, по-
ступа ју^ споразумно, претстављаће Савезничке и 
Удружене Силе према бугарској влади по свима пи-
тањима извршења и тумачења овог Уговора. 

2) Три шефа Мисија даваће бугарској влади са-
вете, технич,ка упутства и објашњења, који би били 
потребни за брзо и успешно извршење овог Уговора 

* како по његовом слову тако и по његовом духу. 

3) Бугарска влада даће поменутој Тројици ше-
фова Мисија сва потребна обавештења и сваку по-
моћ која им затреба у извршењу задатака који су 
им додељени овим Уговором, 

Члан 36 
1) Изузима ју ћи случајеве када је изрич-и о пред-

виђен други поступак у неком члану овог Уговора, 
•св«аки опор у погледу тумачења или извршења овог 
Угов-ора, који че бм био регулисан непосредним ди-
пломатским преговори^, поднеће се Тројици шефова 
Мисија који ће поступити као што је предвиђено у 
члану 36, с тим да у том случају шефови Мисија не 

тельной Комиссии, состоящей из равного числа 
представителей Правительства заинтересованной 
Объединенной Нации и Правительства Болгарии. 
Если в течение трех месяцев после передачи спора 
Согласительной Комиссии не будет достигнуто со-
глашения, каждое из Правительств может потребо-
вать включения в Комиссию третьего члена и, в 
случае несогласия между двумя Правительствами 
относительно избрания этого члена, любая из сто-
рон может обратиться к Генеральному Секретарю 
Объединенных Наций с просьбой произвести это 
назначение. 

2. Решение большинства членов Комиссии будет 
являться решением Комиссии и должно принимать-
ся сторонами как окончательное и обязательное. 

Статья 32, 
Статьи 22, 23 и 29 и Приложение VI настояще-

го Договора будут применяться к Союзным и Сое-
диненным Державам и Франции, а также к тем из 
Объединенных Наций, дипломатические отношения 
которых с Болгарией были порваны во время вой-
ны. 

Статья 33. 
Постановления Приложений IV, V и VI, как и 

постановления^ других Приложений, будут иметь 
силу как неотъемлемые части настоящего Договора. 

Ч А С Т Ь VII. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДУНАЮ. 

Статья 34. 
Навигация на реке Дунай должна быть свобод-

ной и открытой для граждан, торговых судов и то-
варов всех государств на основе равенства в отно-
шении портовых и навигационных сборов и условий 
торгового судоходства. Вышеизложенное не рас-
пространяется на перевозки между портами одного 
и того же государства. 

Ч А С Т Ь УШ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛ.*>НЫе ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 

Статья 35. 
1. В течение периода, не превышающего 18 ме-

сяцев со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора, Главы Дипломатических Миссий Советского 
Союза, Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов Америки в Софии, действуя по согласова-
нию, будут представлять Союзные и Соединенные 
Державы в сношениях с Правительством Болгарии 
по всем вопросам, касающимся выполнения и тол-
кования настоящего Договора. 

2. Три Главы Миссий будут предоставлять Пра-
вительству Болгарии такие руководство, техниче-
ские советы и разъяснения, какие могут быть необ-
ходимы для обеспечения быстрого и эффективного 
выполнения настоящего Договора в соответствии 
с его духом и текстом. 

3. Правительство Болгарии будет предоставлять 
упомянутым Трем Главам Миссий всю необходимую 
информацию и оказывать всякое содействие, ко-
торые они могут потребовать при выполнении за-
дач, возложенных на них настоящим Договором. 

Статья 36. 
1. За исключением тех случаев, когда иной по-

рядок специально предусмотрен какой-либо из ста-
тей настоящего Договора, любой спор относительно 
толкования или выполнения этого Договора, не уре-
гулированный путем прямых дипломатических пе-
реговоров, должен передаваться Трем Главам Ди-
пломатических Миссий, действующим на основании 
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буду везани роком одређеним у поменутом члану. 
Й в а ш спор ове врсте, који они не би расправили 
у року од дна месеца, биће, ако се обе стране У 
Спору не с,поразумеју о неком другом начину ре-
шења поднет на тражење једне или друге стране 
Комисији састављеној од по једног претставника сва-
ке стране и од трећег члана кога би обе стране 
споразумно изабрале између држављана неке т,реће 
земље. Ако у року од месец дана обе стране не 
постигну споразум о избору овог трећег члана, једна 
или друга страна моћи ће да се обрати Генералном 
секретару Уједињених Нација молбом да изврши ово 
постављење. 

2) Одлука већине чланова Комисије сматраће се 
одлуком Комисије и обе стране прихватиће је као 
коначну и обавезну. 

Члан 37 
1) Сваки члан Организације Уједињених Нација 

који је у рату са Бугарском а није потписник овог 
Уговора, може приступити Уговору, и сматраће се 
од дана приступања Удруженом Силом за, сврхе овог 
Уговора. 

2) Инструмента приступа биће де,поновани код 
владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република 
и ступиће у дејство даном депоновања. 

Члан 38 
Овај Уговор чији су текстови руски и енг ле сми 

аутентичн,и, биће ратификован од стране Савезнич-
к а и Удружених Си,ла. Њега ће исто тако рати-
фиковати. и Бугарск,а. Он ће ступити на снагу од-
мах по депо,новању инструмента» јр а ти фик а ци је Саг 
веза Совјетских Социјалистичких Република, Уједи-
њене Краљевине Велике Британије и Северне Ирске 
и Сједињених Америчких Држава. Инструменти ра-
тификации е биће депоновани у најкраће могућном 
року код владе Савеза Совјетских Социјалистичких 
Република 

У погледу сваке од Са,везничких или Удруже-
них Сила чији ће инструмент ратификације бити 
депонован доцније, Уговор ће ступити на снагу да-
ном депоновања. Овај уговор биће чуван у архиви 
владе Савеза Совјетских Социјали етичких Републи-
ка која ће -овамој од држава потписница овог Уго-
вора преда,ти оверену копију. 

СПИСАК ПРИЛОГА 
Прилог !. Карта бугарских граница. 
Прилог II. Дефиниција војне, војио-еаздуходлов-

не и поморске обуке. 

Прилог ИТ. Дефиниција и списак ратног матери-
јала. 

Прилог IV. Инду стр иска, књижевна и уметничка 
својина, 

Прилог V. Уговори, з а с т а р е л о г и трговачке х-ар* 
тије од вредности. 

Прилог VI Пресуде. 

ПРИЛОГ I 
(видети члан 1) 

КАРТА БУГАРСКИХ ГРАНИЦА 

ПРИЛОГ и 
( в и д е т и члан. IX) 

статьи 35, с тем исключением, что в этом случае 
Главы Миссий не будут ограничены сроком, преду-
смотренным этой статьей. Любой такой спор, не 
разрешенный Главами Миссий в течение двух ме-
сяцев, должен, если спорящие стороны не придут 
к взаимному соглашению об и н ы х способах урегу-
лирования спора, передаваться, по требованию л ю -
бой из спорящих сторон, в Комиссию в составе 
одного представителя от к а ж д о й из сторон и тре-
тьего члена, выбранного по взаимному соглашению 
двух сторон из граждан третьих стран. Если двум 
сторонам не удастся в месячный срок притти к со-
глашению относительно назначения третьего чле-
на, то любая из них может обратиться к Генераль-
ному Секретарю Объединенных Наций с просьбой 
произвести это назначение. 

2. Решение большинства членов Комиссии бу-
дет являться решением Комиссии и должно при-
ниматься сторонами к а к окончательное и обяза-
тельное. 

Статья 37. 
1. Любой член Организации Объединенных Н а -

ций, не являющийся стороной, подписавшей н а -
стоящий Договор, и находящийся в состоянии 
войны с Болгарией, может присоединиться к этому 
Договору и после присоединения будет д л я целей 
Договора считаться одной из Соединенных Держав. 

2. А к т ы присоединения будут сданы на хране -
ние Правительству Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и будут иметь силу со дня сдачи. 

Статья 38. 
Настоящий Договор, русский и английский т е к -

сты которого являются аутентичными, будет рати-
фицирован Союзными и Соединенными Держава -
ми. Договор должен быть т а к ж е ратифицирован 
Болгарией. Договор вступит в силу немедленно по- * 
еле сдачи ратификационных грамот Союзом Совет-
ских Социалистических Республик, Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной И р л а н -
дии и Соединенными Штатами Америки. Р а т и ф и -
кационные грамоты будут в кратчайший срок сда-
н ы на хранение Правительству Союза Советских 
Социалистических Республик. 

В отношении каждой из Союзных или Соеди-
ненных Держав, ратификационная грамота которой 
будет сдана после этого, Договор вступит в силу 
со дня сдачи на хранение. Настоящий Договор бу-
дет сдан в а р х и в ы Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик, которое разошлет з а -
веренные копии каждому из подписавших этот До-
говор государств. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
Приложение I. Карта границ Болгарии. 
Приложение П. Определение военного, военно-

воздушного и военно-морского 
обучения. 

Приложение Ш. Определение и перечень воен-
н ы х материалов и техники. 

Приложение IV. Промышленная, литературная и 
художественная собственность. 

Приложение V. Контракты, сроки давности и цен-
ные бумаги. 

Приложение VI. Судебные решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. 
(См. статью 1), 

Карта границ Болгарии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11« 
(См»., Статью) 11). 
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ДЕФИНИЦИЈА ВОЈНЕ, ВОЈНО-ВАЗДУХОПЛОВНЕ 
И ПОМОРСКЕ ОБУКЕ 

1) Израз „војна обука" значи: проучавање и ве-
жбање у употреби ратног материјала нарочито на-
мењеног или преудешеног за војне потребе, и на-
ставног прибора који се на то односи; проучавање 
и извођење свих вежби или ггрестројавања намењ.е-
них обуци или извођењу маневара које оружане 
силе врше у борби, као и методично проучавање так-
тике, стратегије и рада штабова. 

2) Израз „војно-ваздухопловна обука" значи: 
проучавање и вежбање у употреби ратног матери-
јала, нарочито намењеног или преудешеног за по-
требе војног ваздухопловства, и наставног прибора 

,који се на то односи; проучавање и вежбање у свим 
нарочитим маневрисањима, подразумева ју ћи ту и 
групно летење, које авијација изводи при извршењу 
борбених задатака, као и методично проучавање ваз-
духопловне тактике, стратегије и рада штабова. 

3) Израз „воји о-ном ор ска обука" значи: проуча-
вање, администрацију и вежбање у употреби ратних 
бродова или поморских инсталација као и проуча-
вање или употребу свих справа и наставног прибора 
који се на то односе а служе 31 вођење поморског 
рата, осим оних који такође служе за цивилне 
потребе; пор.ед тога, наставу, праксу или методично 
проучавање поморске тактике, стратегије и рада 
штабова, подразумевајући ту и и,звршење свих 'Опе-
рација и м а н е в р е ања који нису потребни за мирно-
,доеоку употребу бродова. 

ПРИЛОГ III 
(видети члан 15) 

ДЕФИНИЦИЈА И СПИСАК РАТНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Израз „ратни материјал", употребљен у овом 
Уговору, односи се на све доле побројано оружје, 
-муницију и материјал нарочито пројектовлне или 
лреудешене за ратне потребе. 

Савезничке и Удружене Силе придржавају право 
да повремено мењају и допуњују овај списак, воде-
ћи рачуна о даљем развоју науке. 

Категорија I 
1)'Пушке, карабини, револвери и пиштољи војног 

типа; цеви и други 'резервни делови тог оружја., 
који се не могу лако преудесити за цивилне потребе. 

2) Митраљези, војне аутоматске или полу ауто-
мат-ске пушке, пиштољи-митраљези; цеви' и Д Р У Г Е 
резервни делови за то оружје, који се не могу лако 
преудесити за цивилне потребе; постоља за митра-
љезе. 

3) Топови, хаубице, мерзери, специјални авион-
ски топови, топови без затварача и без трзања и ба-
цачи пламена; цеви и други резервни делови за тэ 
оружје који се не могу лако преудесити за цивилне 
потребе; лафета и стална постоља за горе поменуто 
оружје. 

4) Уређаја за бацање ракета, уређаји за бацање 
И контролу пројектила којима се управља и који се 
сами крећу; постоља аа ове уређаје. 

5) Пројектили којима се управља и који се сами 
прећу, "пројектили, ракете, муниција и меци, на,пу-
шени и празни, за оружје побројано у ^горњим тач-

О п р е д е л е н и е в о е н н о г о , в о е н н о - в о з д у ш н о г о и в о е н н о -
м о р с к о г о о б у ч е н и я . 

1. Термин „венное обучение" означает изучение 
и упражнения в области применения военных ма-
териалов и техники, специально предназначенных 
или приспособленных для военных целей, и учеб-
н ы х приспособлений, имеющих отношение к этому; 
изучение и выполнение всех строевых упражнений 
или передвижений, предназначенных д л я обуче-
ния маневрированию или д л я выполнения мане-
врирования, применяемого действующими частями 
в бою; а т а к ж е организованное изучение тактики, 
стратегии и штабной работы. 

2. Термин „военно-воздушное обучение" озна-
чает изучение и упражнения в области применения 
военных материалов и техники, специально предна-
значенных или приспособленных для военно-возду-
ш н ы х целей, и учебных приспособлений, имеющих 
отношение к этому; изучение и выполнение всех 
специализированных эволюдий, включая полеты 
соединением, которые применяются авиацией при 
выполнении боевых заданий; а т а к ж е организован-
ное изучение военно-воздушной тактики, стратегии 
и штабной работы. 

3. Термин „военно-морское обучение" означает 
изучение, руководство или практику в использо-
вании военных кораблей, военно-морских соору-
жений или учреждений, а т а к ж е изучение или при-
менение всех относящихся к этому приборов и 
учебных приспособлений, которые используются 
для ведения морской войны, кроме тех, которые 
обычно т а к ж е используются д л я гражданских це-
лей; а т а к ж е преподавание, практику или органи-
зованное0 изу чение морской тактики, стратегии и 
штабной работы, включая выполнение всех опера-
ций и маневров, которые не требуются для мирного 
использования кораблей. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е III. 
(См. статью 15). 

О п р е д е л е н и е и п е р е ч е н ь в о е н н ы х м а т е р и а л о в 
и т е х н и к и . 

Термин „военные материалы и техника", при-
меняемый в настоящем Договоре, должен включать 
все оружие, боеприпасы и средства, специально 
сконструированные или приспособленные для ис-
пользования в войне, к а к это перечисляется ниже. 

Союзные и Соединенные Державы сохраняют 
за собой право изменять периодически данный пе-
речень путем внесения поправок или добавлений, 
в свете дальнейшего развития науки. 

К а т е г о р и я I . 

1. 'Военные винтовки, карабины, револьверы и 
пистолеты, стволы и другие запасные части к это-
му оружию, которые не могут быть легко приспо-
соблены для гражданских целей. 

2. Пулеметы, военные автоматические или самоза-
рядные винтовки, пистолеты-пулеметы; стволы и 
другие запасные части к этому оружию, которые 
не могут быть легко приспособлены для граждан-
ских целей; пулеметные установки. 

3. Пушки, гаубицы, мортиры, специальные пу-
ш к и для самолетов, беззатворные или безоткатные 
орудия и огнеметы; стволы и другие запасные ча-
сти к этому оружию, которые не могут быть легко 
приспособлены для гражданских целей; л а ф е т ы и 
установки для вышеперечисленного оружия. 

4. Установки для запуска рэкет; запускные и 
контрольные приборы для самодвижущихся и 
управляемых снарядов; установки для них. 

5. Начиненные или неначиненные самодви-
жущиеся и управляемые снаряды, ракеты, уни-
тарные патроны и патроны, предназначенные для 
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кама 1—4, као и капеле, цеви и направе које служе 
за изазивање њихове експлозије или функциониса-
ње, изузимајући упаљаче који служе са цивилну упо-
требу 

6) Напуњене или ненапуњене гранате, бомбе, 
торпеда, мине, дубинске бомбе и запаљиви матери-
јал или пуњења, све направе за изазивање њихове 
експлозије или за функционисање, изузимајући упа-
љаче који служе за цивилну употребу. 

7) Бајонети. 

К а т е г о р и ј а II 

1) Оклопна борна кола; оклопни возови који се 
технички не могу преудесити за цивилне потребе. 

2) Механичка или самокретна возила за сва 
оружја, побројана у категорији I; војне шасије или 
каросерије специјалног ти,па, осим оних које су по-
бројане у горњој тачци 1. 

3) Оклопне плоче дебље од 3 палца које служе 
у рату У циљу заштите. 

К а т е г о р и ј а Ш 

1) Справе и прибора за нишањење и израчуна-
ва*^ елемената гађања, укључујући оправе за корек-
туру гађања и за регистровање; справе за одређива-
ње правца гађања, справе за давање нагиба топов-
ским цевима, нишанске оправе за бомбардовање, тем-
пирници за упаљаче, прибор за проверу калибра цеви 
и проверу инструмената за управљање ватром. 

2) Јуришни мостови и јуришни чамци. 
3) Средства за маскирање војних дејстава, за 

заслепљивање и обману. 

4) Ратна опрем? људства јединица специјалног 
карактера коју је тешко преудесити за цивилне по-
требе. 

К а т е г о р и ј а IV 
1) Ратни бродови свих врста, .укључујући преу-

дешене бродове и пловне објекте, пројектоване или 
намењене за њихову службу или подршку, а који се 
технички не могу преудесити за цивилне потребе, 
као и оружје, оклопи, муниција, авиони и свака дру-
га опрема, материјал, машине и постројења, који се 
у време мира не употребљавају на другим бродо-
вима сем на ратним. 

2) Десантни бродови и амфибиска возила или 
опрема ма које врсте, јуривши бродови или матери-
јал свих типова као и катапулти и друге справе за 
спуштање у воду и-ли бацање авиона, ракета, само-
кретног оружја као и свих других «пројектила, ин-
струмената или направа са посадом или без ње, било 
да се њима управља или не. 

3) Бродови, пловни објекти, оружје, направе или 
апарати ма које врсте, било да су подводни или 
полуподводни, укључујући специјално конструисане 
препреке за одбрану лука, али изузимајући мате-
ријал за прон,алажење и спасавање или за друге ци-
вилне сврхе, као и сви уређаји, спрема, резервни де-
лови, прибор за експерименте или наставу,, справе 
и инсталације, специјално намењене за изградњу, 
испитивање, одржавање или смештај бродова, плов-
них објеката, оружја, направа или апарата о којима 
је реч. 

К а т е г о р и ј а V 

1) Монтирани или демонтирани ваздухоплови те-
жи ш и лакши од ваздуха, који су пројектовани 

оружия, перечисленного в пунктах 1-4 выше, при-
способления для обращения с ними или для про-
изводства взрыва, а также взрыватели и трубки, 
за исключением взрывателей, необходимых для 
гражданских нужд. 

6. Начиненные или неначиненные гранаты, 
бомбы, торпеды, мины, глубинные бомбы и зажи-
гательные вещества или заряды, а также все сред-
ства для обращения с ними или для производства 
взрыва, за исключением взрывателей, необходи-
мых для гражданских нужд. 

7. Штыки. 

Категория П. 
1. Бронированные боезые машины; бронепоезда, 

которые технически не могут быть переделаны для 
гражданских целей • 

2. Механические и самодвижущиеся лафеты 
для всякого оружия, перечисленного в категории I, 
специального типа военные шасси или кузовы, кро-
ме перечисленных в пункте 1 выше. 

3. Броневые плиты толщиною свыше 3 дюймов, 
используемые для целей защиты на войне. 

Категория Ш. 
1. Прицельные и вычислительные приборы для 

управления огнем, включая линейки зенитного 
планшета и построители; приборы для пристрелки; 
орудийные прицелы, прицелы для бомбометания; 
трубочные номероу становки; инструменты и при-
боры для калибрования орудий и для выверки 
приборов управления огнем . 

2. Штурмовые мостки и штурмовые лодки. 
3. Средства для ведения замаскированных во-

енных действий, а также ослепляющие средства и 
средства для обмана. 

4. Личное военное снаряжение специального 
характера, которое трудно приспособить для ис-
ползования в гражданских целях. 

Категория IV. 
1. Военные суда любого типа, включая переде-

ланные суда и пловучие средства, спроектирован-
ные или предназначенные для их обслуживания 
или поддержки, которые технически не могут быть 
переделаны для гражданского использования, а 
также вооружение, броня, боеприпасы, самолеты и 
всякое' другое оборудование, материалы, машины и 
установки, которые не применяются в мирное вре-
мя на судах, кроме военных судов. 

2. Десантные суда и земноводные перевозочные 
средства или приспособления всякого рода; штур-
мовые лодки или приспособления всякого рода, а 
т акже катапульты и другие аппараты для выпуска 
самолетов, ракет, движимых боевых средств или 
всяких других снарядов, аппаратов или приспособ-
лений, укомплектованных или неукомплектованных 
людьми, управляемых или неуправляемых. 

3. Подводные или полуподводные суда, плову-
чие средства, боевые средства, приспособления или 
аппараты всякого рода, включая специально скон-
струированные защитные боны для гавани, за ис-
ключением тех случаев, когда это может быть по-
требовано для целей спасения или для других 
гражданских целей, а также все оборудование, 
принадлежности, запасные части, эксперименталь-
ные или учебные средства, приборы или установки, 
которые могут быть специально предназначены для 
строительства, испытания, содержания или хране-
ния вышеперечисленного. 

Категория V, 
1. Собранные и несобранные летателлые аппа-

раты тяжелее и легче воздуха, которые предназна-
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или преудешени за борбу у ваздуху употребом ми-
траљеза, уређаја за ба,цање ракета, артиљерије, или 
за пренос или бацање бомби, или који јесу, или по 
свом типу или конструкцији могу лако бити опрем-
љ-ени било -којом справом наведеном у доњој 
тачци 2. 

2) Постоља и рамови за авионске топове, на-
праве за ношење бомби и торпеда, као и справе за 
њихово бацање, туреле и куполе за митраљезе и 
топове, 

3) Опрема специјално намењена падобранским 
трупама и коју једгно ове употребљава ју. 

4) Катапулт или апарати за бацање авиона са 
' бродова и са котна као и хидроавион^; апарати за 
бацање летећих пројектила. 

5) Баражни балони. 

Категорија VI 
Загушљиве, смртоносне, отровне и онеспособљл-

вајуће м а т е р и ј н а . м е њ е н е ратни-м циљевима или 
се производе у већим количинама но шт-о треба за 
цивилне сврхе. 

Категорија VII 
Погонски материјал, експлозиви, пиротехнички 

материјал и течни тасови, намењени погону, експло-
зијама, набијлњу и пуњењу ратног материјала наве-
деног у горњим категоријама или ма каквој упо-
треби у вези с тим материалом, а који се могу 
користити за цивилне потребе или се производе у 
већим количинама но што треба за цивилне сврхе. 

Категорија VIII 

Индустрија постројења и уређаји специјално 
намењени производњи и одржавању горе наведе-
них производа и материјала а не могу се технички 
преудесити за цивилне потребе. 

ПРИЛОГ IV ' 

И Н Д У С Т Р И С К А , К Њ И Ж Е В Н А И У М Е Т Н И Ч К А 
С В О Ј И Н А 

1) а) Савезничким и Удруженим Силама и њи-
ховим држављанима биће дат рок од годину дана 
од -ступања на снагу ово,г Уговора да» би им се омо-
гућило, не наплаћујући и,м накнадне таксе или друге 
новчане ка зле било које врсте, да изврше све по-
требне радње за доби Јање или очување у Бугарској 
права» «индустрије, књижевне или уметничке својине, 
које нису могли извршиш услед ратног стања. 

б) Савезничке и Удружене Силе иди њихови 
држављани који еу прописно поднели молбу на те-
риторији ма које Савезничке -или Удружене Силе 
било за добијање патента или за регистрацију мо-
дела за искоришћавање -не раније од 12 месеци пре по-
четка рата са Бугарском или за време рата, било за 
регистрацију индустепског узорка, модела или за-
штитног знака не раније од 6 .месеци пре почетка 
рата са Бугарском или за време рата, ,имаће право да 
у року ои 12 месеци по ступању на снагу овог Уго-
вора затраже одговарајућа права - у Бугарској са 
правом п,риоритета, заснованим на ранијој предаји 
своје молбе на територији ове Савезничке или Удру-
жене Силе. 

в) Свакој Савезници ој или Удруженој Сили и 
њеним држављанкма биће дат рок од годину дана 
по ступању на снагу овог Уговора, у току којег они 

чены или приспособлены для воздушных боевых 
действий посредством применения пулеметов, артил-
лерии, установок для выбрасывания ракет, или 
предназначены или приспособлены для перевозки 
и сбрасывания бомб, или оборудованы или же по 
своему типу или конструкции могут быть оборудо-
ваны какими-либо из приспособлений, перечислен-
ных в пункте 2 ниже. 

2. Авиационные орудийные установки и рамы, 
бомбодержатели, торпедодержатели, а также меха-
низмы для сбрасывания бомб или торпед; орудий-
ные башни и боковые пулеметные башни. 

3. Оснащение, специально предназначенное и 
использующееся исключительно в авиадесантных 
войсках. 

4. Катапульты или запускные аппараты для 
запуска самолетов с судов, суши и моря; катапуль-
ты для запуска самолетов-снарядов. 

5. Заградительные аэростаты. 

Категория VI. 
Удушающие, смертоносные, отравляющие и в ы -

водящие из строя вещества, предназначенные для 
военных целей или производимые сверх того, что 
требуется для гражданских целей. 

Категория VII. 
Метательные средства, взрывчатые вещества, пи-

ротехнические средства и жидкие газы, предназна-
ченные для метания, взрыва, заряжения и напол-
нения перечисленных в настоящих категориях во-
енных материалов или для использования в связи 
с последними, которые не могут быть использованы 
для гражданских целей или производство которых 
превышает то, что требуется для гражданских це-
лей. 

К а т е г о р и я VIII. 

Фабричное и инструментальное оборудование, 
которое специально сконструировано для производ-
ства и содержания вышеперечисленных материалов 
и техники и которое технически не может быть при-
способлено для гражданских целей. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е IV. 

П р о м ы ш л е н н а я , л и т е р а т у р н а я и х у д о ж е с т в е н н а я 
собственность. 

1. а) Союзным и Соединенным Державам и их 
гражданам должен быть предоставлен срок в один 
год со дня вступления в силу настоящего Договора 
для того, чтобы дать им возможность, без взима-
ния с них дополнительных сборов или других штра-
фов любого рода, совершить все необходимые акты 
для приобретения или сохранения в Болгарии прав 
промышленной, литературной и художественной 
собственности, которые не могли быть совершены 
вследствие существования состояния войны. 

b) Союзные и Соединенные Державы или их 
граждане, которые надлежащим образом сделали 
заявку на территории любой Союзной или Соеди-
ненной Державы о патенте или о регистрации об-
разца не ранее, чем за 12 месяцев до возникновения 
войны с Болгарией или в течение войны, или о ре-
гистрации промышленного рисунка, или модели, 
или товарного знака не ранее, чем за 6 месяцев до 

возникновения войны с Болгарией или во время вой-
ны, будут иметь право в течение 12 месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Договора сде-
лать заявку о соответствующих правах в Болгарии 
вместе с правом приоритета, основанным на более 
ранней регистрации заявки на территории этой Со-
юзной или Соединенной Державы. 

c) Каждой из Союзных и Соединенных Держав 
и ее гражданам должен быть предоставлен срок в 
один год со дня вступления в силу настоящего До-



Страна 988 — Број 73 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Четвртак, 28 август 1947. 

могу покренути поступак у Бугарској против фи-
зичких или пр г ш их лица којима би се приписива л а 
незаконита повреда њихових права и н д у с т р и ј е , 
књижевне или уметничке својине за време између 
почетка рата и ступања на снагу овог Уговора. 

2) Период између почетка рата и истека 18 ме-
сеци по ступању на сн^гу овог Уговора неће се узе-
ти у обзир при, израчунавању рока у току којег па-
тент треба да буде експлоатисан а модел или за-
штитни знак коришћен 

3) Период између почетка рата и ступања на 
снагу овог уговора неће се узети у обзир при изра-
чунавању нормалног трајања важности права инду-
с т р и ј е , књижевне и уметничке својине, која су била 
на снази у Бугарској у време почетка рата или која 
ће би,т и призната или установљен према условима 
предвиђеним у овом Прилогу а припадају једној од 
Савезничких или Удружених Сила или њеним др-
жављанима, Нормално трајање важности ових права 
биће, према томе, сматрано да је аутоматски проду-
жено у Бугарској за нов период који одговара перио-
ду искљученом на такав начин из рачуна. 

4) Претходне одредбе које се тичу права у Бу-
гарској Савезничких и Удружених Сила и њихових 
држављана примењиваће се на исти начин на права 
Бугарске и њених држављана на територијама Са-
везничких и Удружених Сила. Међутим, ништа у тим 
одредбама неће дати Бугарској или њеним државља-

ним а право на повољнији режим на територији јед-
не од Савезничких или Удружених Сила од онога 
који та Сила.даје у сличним случајевима ма којој од 
Уједињених Нација или њеним држављанима; Бу-
гарска исто тако неће бити обавезна на основу ових 
одредаба дати једној од Савезничких или Удруже-
них Сила; или њеним д р ж а в љ а н и н повољнији режим 
од оног који се даје Бугарској или њеним државља-
нима на територији те Силе по предметима на које 
се односе претходне одредбе. 

5) Трећа лица настањена на територији ма које 
Савезничке или Удружене Силе или Бугарске, која 
су пре ступања на снагу овог Уговора бона фиде 
стекла права и н д у с т р и ј е , књижевне или уметничке 
својине, која се косе еа правама васпостављеним на 
основу овог Прилога или са правима стеченим на 
основу приоритета датог им овим одредбама, или 
која су бона фиде произвела, објавила, репродуко-
вала, користила или .продала предмет ових права 
биће овлашћена да и даље врше пргава стечена бона 
фиде и да наставе или поново започну производњу, 
објављивање, репродукцију, коришћење или продају 
које су предузеле бона фиде, не излажући се про-
гонима због повреде права. У Бугарској ће ова до-
звола ,имати облик лиценце, без права искључивој!, 
која ће се давати под условима који ће се утврдити 
узајамним споразумом заинтересованих страна, или 
у случају да се споразум не постигне, од стране Ко-
мисије за мирење, установљен на основу члана 31 
овог Уговора. Међутим, на територији сваке од Са-
везничких или Удружених Сила трећа липа бона 
фиде користиће се ристом заштитом коју уживају у 
сличним случајевима трећа лица бона фиде чија се 
права косе са правима држављана других Савезнич-
ки^ и Удружених Сила. 

6) Ниједна одредба овог Прилога неће се тума-
.чити као да даје Бугарској или њеним држављанима 
на територији ма које Савезничке или Удружене 

говора, в течение которого они могут возбуждать 
дело в Болгарии против тех физических или юри-
дических лиц, в отношении которых утверждается, 
что они незаконно нарушили и х права промышлен-
ной, литературной или художественной собствен-
ности между датой возникновения войны и датой 
вступления в силу настоящего Договора. 

2. Период с момента возникновения войны до 
истечения 18 месяцев после вступления в силу на-
стоящего Договора должен быть исключен при ис-
числении срока, в течение которого патент должен 
был быть осуществлен или рисунок или товарный 
знак — использован. 

3. Период с момента возникновения войны до 
дня вступления в силу настоящего Договора дол-
ж е н быть исключен из нормального срока прав про-
мышленной, литературной и художественной соб-
ственности, которые имели силу в Болгарии к мо-
менту возникновения войны, или которые признаны 
или установлены на основании настоящего Прило-
ж е н и я и которые принадлежат любой из Союзных 
и Соединенных Держав или ее гражданам. Поэто-
му нормальная продолжительность таких прав дол-
ж н а считаться автоматически продленной в Болга -
рии на дальнейший срок, соответствующий исклю-
ченному таким образом периоду. 

4. Предшествующие положения, касающиеся 
прав в Болгарии Союзных и Соединенных Держав 
и их граждан, д о л ж н ы равным образом применя-
ться в отношении прав Болгарии и ее граждан на 
территориях Союзных и Соединенных Держав. Од-
нако, ничто еГ этих положениях не дает Болгарии 
или ее гражданам права на более благоприятный ре-
ж и м па территории какой-либо из Союзных и Со-
единенных Держав, чем тот, который, предостав-
ляется в подобных случаях этой Державой какой-
либо другой из Объединенных Наций или ее г р а ж -
данам. Болгария не будет т а к ж е обязана на осно-
вании этих положений предоставлять любой из Со-
юзных и Соединенных Держав или ее гражданам 
более благоприятный режим, чем тот, которым 
пользуются на территории этой Державы Болгария 
или ее граждане в вопросах, предусмотренных в 
предшествующих положениях. 

5. Третьим лицам на территориях любой из Сою-
зных и Соединенных Держав или Болгарии, ко-
торые до дня вступления в силу настоящего Дого-
вора добросовестно приобрели права на промышлен-
ную, литературную или художественную собствен-
ность, находящиеся в противоречии с правами, вос-
становленными на основании настоящего Приложе-
ния, или в противоречии с правами, приобретенны-
ми на основании приоритета в силу этого ж е П р и -
ложения, или которые добросовестно изготовили, 
опубликовали, воспроизвели, использовали или про-
дали предмет, к которому относятся эти права, бу-
дет разрешено, без всякой ответственности за н а -
рушение, продолжать осуществлять такие права и 
продолжать или возобновить такое изготовление, 
публикацию, репродукцию, использование или 
продажу, которые были добросовестно приоб-
ретены или начаты. В Болгарии такое разрешение 
будет носить форму неисключительной лицензии, 
предоставляемой на условиях по взаимному согла-
шению сторон, а при отсутствии соглашения — на 
условиях, устанавливаемых Согласительной К о -
миссией, учрежденной на основании статьи 31 на -
стоящего Договора. Однако, на территории каждой 
из Союзных и Соединенных Держав добросовестные 
третьи лица будут пользоваться такой защитой, к а -
к а я предоставляется при аналогичных обстоятель-
ствах добросовестным третьим лицам, права кото-
р ы х находятся в противоречии с правами граждан 
других Союзных и Соединенных Держав. 

6. Н и ч т о в н а с т о я щ е м П р и л о ж е н и и н е д о л ж н о 
т о л к о в а т ь с я к а к д а ю щ е е Б о л г а р и и и л и е е г р а ж д а -
нам. п р а в о н а к а к о й - л и б о п а т е н т и л и о б р а з е ц н а 
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Силе право на патенте ЕЛИ на моделе за искоришћа-
вање за оне проналаске односно ма ког артикла из-
ричито назначеног у Прилогу III овог Уговора, а 
који су учињени или о којима су поднете пријаве 
за регистрацију од стране Бугарске или неког њеног, 
држављанина у Бугарској или на територији неке 
друге осовинске силе или на територији коју су оку-
пирале осовинске оружане снаге, у вре,ме кад се те-
риторија о ко јо ј је реч налазила под контролом ору-
жаних снага или власти осовинских сила. 

7) Бугарска ће исто тако проширити дејство 
претходних одредаба овог Прилога на Француску и 
друге Уједињене Нације које нису Савезничке или 
Удружене Силе а чији су дипломатом односи са 
Бугарском били прекинути за време рата и које ће 
се одвезати да ће Бугарској дати преимућства која 
она има из речених одредаба, 

8) Ниједна одредба ово,г Иридога неће се сма-
трати да се КОСА са члановима 26 и 27 овог Уго-
вора, 

ПРИЛОГ V 

УГОВОРИ, ЗАСТАРЕЛОСТ И ТРГОВАЧКЕ ХАРТИЈЕ 
ОД ВРЕДНОСТИ 

А, Уговори 

1) Изузев случајеве ниже наведене у тачкама 
2 и З, сваки уговор за чије је извршење било по-
требно општење између страна које су постале 
непријатељи у смислу дела Г овог Прилога, сматраће 
се раскинутим од времена кад је ма која страна по-
стала непријатељ, Међутим, овај раскид сматраће се 
да не спречава примену одредаба члана 27 овог Уго-
вора; он, исто тако, неће ослободити ниједну уго-
ворну страну обавезе да врати суме примљене на име 
аванса или аконтације за које заинтересована страна 
није дала противуслугу. 

2) Без обзира на одредбе горње тачке 1, одред-
бе м.а ког уговора које ћр се моћи издвојити, а за чије 
извршење није било потребно општење међу стра-
нама које с,у постале непријатељи у смислу дела Г 
овог Прило! а, неће бити о а ско-т у те и остаће на снази, 
без штете по прав-п наведена у члану 25 овог Уго-
вора. Ако се одредбе неког уговора не могу издво-
јити на тај начин, сматраће се да је уговор у цело-
сти раскинут. Горње одредбе важиће под резервом 
примена домаћих закона, уредаба и наредаба које 
изда ма коЈа Савезничка или Удружена Сила под 
чију надлежност пада уговор или ма која уговор-на 
страна, као и под резервом одредаба уговора. 

3) Ниједна одредба дела А овог Прилога неће се 
сматрати да пишти трансакције пуноправно изврше-
не сходно неком уговору закљученом између непри-
јатеља ако су ове трансакције извршене с одобре-
њем владе једне од Савезничких или Удружених 
Сила. 

4) Без обзира на горње одредбе, уговори о оси-
гурању и реосигурању биће предмет посебних кон-
венција између владе заинтересоване Савезничке или 
Удружене Силе и бугарске владе. 

территории какой-либо из Союзных и Соединенных* 
Держав в отношении изобретений, относящихся к 
любому предмету, поименованному в Приложении 
Ш к настоящему Договору, которые были сделаны 
или в отношении которых заявки были зарегистри-
рованы Болгарией или любым из ее граждан в Бол-
гарии, или на территории любой из держав оси, 
или на территории, которая была оккупирована во-
оруженными силами держав оси, в течение периода 
времени, когда данная территория находилась под 
контролем вооруженных сил или властей держав 
оси. 

7. Болгария равным образом распространит дей-
ствие предыдущих положений настоящего Прило-
ж е н и я на Францию и другие неявляющиеся Союз-
ными или Соединенными Державами Объединен-
ные Нации, дипломатические отношеня которых с 
Болгарией б&ши порваны во время войны и котор-
ые обязуются предоставить Болгарии преимущества, 
предоставляемые Болгарии этими ж е положения-
ми. 

8. Ничто в настоящем Приложении не будет 
пониматься к а к противоречащее статьям 23, 25 и 
27 настоящего Договора. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е V . 

К о н т р а к т ы , с р о к и д а в н о с т и и ц е н н ы е б у м а г и . 

А. Контракты. 

1. Всякий контракт, который для своего выпол-
нения требовал установления сношений между лю-
быми из его сторон, ставшими врагами, как это 
определено в части Б настоящего Приложения, дол-
жен, при условии соблюдения исключений, изло-
ж е н н ы х в пунктах 2 и 3 ниже, считаться растор-
гнутым с того времени, когда любые из его сторон 
стали врагами. Такое расторжение, однако, не за-
трагивает положений статьи 27 настоящего Догово-
ра, и оно не должно освобождать ту или иную сто-
рону контракта от обязательства вернуть суммы, 
полученные в качестве авансов или частичных пла-
тежей, в отношении которых такая сторона ничего 
не сделала взамен, 

2. Несмотря на положения пункта 1 выше, не 
подлежат расторжению и, без ущерба для прав, 
изложенных в статье 25 настоящего Договора, ос-
таются в силе такие части любого контракта, ко-
торые отделимы и не требовали для своего испол-
нения установления сношений между любыми из его 
сторон, ставшими врагами, как это определено в 
части Б настоящего Приложения. Если положения 
того или иного контракта не могут" быть таким об-
разом отделены, контракт должен считаться пол-
ностью расторгнутым. Вышеизложенное имеет си-
лу при условии применения внутренних законов, 
распоряжений или правил, изданных любой из Сою-
зных и Соединенных Держав, имеющих юрисдик-
цию в отношении контракта или в отношении лю-
бой из его сторон, а также будет подчиняться усло-
виям контракта. 

3. Ничто в части А настоящего Приложения не 
должно рассматриваться как аннулирующее сдел-
ки, законно осуществленные в соответствии с кон-
трактом между врагами, если они осуществлены с 
разрешения Правительства любой из Союзных и 
Соединенных Бержав . 

4. Несмотря на вышеприведенные положения, 
контракты по страхованию и перестрахованию бу-
дут подчиняться отдельным соглашениям между 
Правительством заинтересованной Союзной или 
Соединенной Державы и Правительством Болгарии. 
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Б. З а с т а р е л о г 

1) Сви рокови застарелости или ограничења 
права покретања или настављања судског поступка 
или нрава предузиман^ ме*ра обезбеђења у правним 
односима који се тичу л,ица или имовине а супрот-
стављању држављане Уједињених Нација и бугар-
ске држављане који, услед ратног стања, нису могли 
покренути или наставити су,дски поступак или извр-
шити потребне формзлности за обезбеђење својих 
права, без обзира да ли су ти рокови почели да теку 
пре или после почетка рата, сматраће сё као да су 
обустављен^, за време трајања рата, с једне стране 
на бугарској терит.орији, а с друге стране на тери-
торији Уједињених Нација које, на базе* реципро-
цитета дају Бугарској право да се користи од-
редбама ове тачке. Ови рокови почеће поново тећи 
од ступања на снагу овог Уговора. Одредбе ове тачке 
примењив аће се на рокове одређене за депоновање 
купона камата или дивиденда или за подношење, у 
циљу наплате, хартија од вредности које су изву-
,чене или које подлеже исплати из ма ког другог 
разлога. 

2) Кад су због неизвршења неке радње или због 
пропуштања мз какве формалност за време рата, 
биле предузете извршне мере на бугарској терито-
рији на штету неког држављанин једне од Уједи-
њених Нација, бугарска влада ваопоставиће повре-
ђена права. Ако васпостављање тих права буде не-
могућно или би 'било (неправично, бугарска влада учи-
ниће потребно како би заинтересовано лице добило 
накнаду која би у даном случају била праведна и 
правична. 

В. Трговачке х а р т и ј е о д в р е д н о с т и 

1) У односима међу непријатељима ниједна трго-
вачка хартија од вредности издата пре рата неће се 
сматрати да је престала да важи само зато што није 
поднета на «прихват или ра наплату у предвиђеним 
роковима, или што издавалац или индосант нису у тим 
роковима били извештени да хартија о којој се ради 
ниј-е била прихваћена ил,и плаћена, или што није била 
протестов ана у тим ракови-ма, или, лак, што је про-
пуштена ма каква формалност за време рата. 

2) Кад је рок, у ком је нека трговачка хартија 
од вредности морала бити поднета на прихват или 
наплату, или у ком је требало известити издаваоца 
или ин десанта о неприхват ању или неплаћању, или У 
ком је хартију требало протестовати, истекао за 
време рата а страна која је била дужна поднети или 
протестовати хартију, или известити о непрвИхв^тању 
или неплаћању, пропустила да то учини за време 
рата. биће дат рок од најмање три месеца по сту-
пању на снагу овог Уговора, у ком ,ће бити могућно 
поднети или протестовати хартију о којој је реч или 
известити о неприхватању или неплаћању. 

3) Ако се неко лице, или пре или за време рата, 
обавезало на исплату трговачке хартије од вредно-
сти на основу обавезе коју је пре,ма њему преузело 
неко друго лице кој^ је доцније постало непријатељ, 
ово потоње биће дужно да и поред избијања рата 
гарантује првом накнаду за последице произашле из 
те обавезе. 

Г. Н а р о ч и т е о д р е д б е 

1) За св,рхе ово,г Прилога физичка или правна 
леда сматраће се да су постала непријатељ,и од дана 
када је свака трговина међу њима постала незаконита 

B. С р о к и д а в н о с т и . 

1. Все сроки давности или ороки ограничения 
права на иск или права принимать охранительные 
меры в отношениях, касающихся лиц или собствен-
ности и затрагивающих граждан Объединенных На-
ций и болгарских граждан, которые в силу состоя-
ния войны не могли предъявить иска или выпол-
нить формальностей, необходимых для обеспечения 
своих прав, независимо от того, началось ли тече-
ние этих ®роков до или п@сле возникновения войны, 
будут считаться приостановленными на время вой-
ны на территории Болгарии, с одной стороны, и ,на 
территории тех из Объединенных Наций, которые 
предоставляют Болгарии на началах взаимности 
преимущества, предусматриваемые положениями на-
стоящего пункта, — с другой. Течение приостанов-
ленных сроков давности возобновится со дня всту-
пления в силу настоящего Договора. Положения на-
стоящего пункта будут применимы в отношении 
сроков, установленных для предъявления процент-
ных купонов или купонов на дивиденд или для 
предъявления к оплате ценных бумаг, вышедших 
в тираж или подлежащих оплате на каком-либо 
другом основании. 

2. В тех случаях, когда вследствие невыполне-
ния какого-либо акта или какой-либо формально-
сти во время войны были приняты исполнительные 
меры на болгарской территории в ущерб тому или 
иному гражданину любой из Объедин энных На-
ций, Правительство Болгарии восстановит права, 
которым был нанесен ущерб. Если такой восстанов-
ление является несправедливым или не/ юзможным, 
Правительство Болгарии примет меры к тому, что-
бы гражданину Объединенных Наций было предо-
ставлено такое пособие, которое может оказаться 
справедливым при этих обстоятельствах. 

C. Ценные бумаги. 
1. В отношениях между врагами ни одна ценная 

бумага, составленная до войны, не будет рассмат-
риваться как утратившая силу только потому, что 
эта бумага не была в установленные сроки предъя-
влена для акцепта или оплаты, или не было сде-
лано уведомление составителю или лицу, учинив-
шему передаточную надпись, об отказе от акцепта 
или платежа, или она не была опротестована, или 
ж е потому, что не была выполнена какая-либо фор-
мальность во время войны. 

2. В тех случаях, когда срок, установленный 
для того, чтобы ценная бумага была предъявлена 
для акцепта или оплаты, или срок, в который уве-
домление об отказе от акцепта или платежа долж-
но было быть сделано составителю или лицу, учи-
нившему передаточную надпись, или в течение ко-
торого документ должен был быть опротестован, 
истек во время войны, а сторона, которая должна 
была предъявить или опротестовать документ или 
уведомить об отказе от акцепта или платежа, не 
сделала этого во время войны, ей будет предостав-
лен срок не менее трех месяцев, считая со дня 
вступления в силу настоящего Договора, в течение 
которого может быть сделано предъявление, уве-
домление об отказе от акцепта или платежа или 
опротестование. 

3. Если какое-либо лицо до или во время вой-
ны вступило в обязательство по какой-либо ценной 
бумаге в связи с обязательством, выданным ему ли-
цом, ставшим в дальнейшем врагом, то последнее 
остается обязанным предоставить первому возмеще-
ние в отношении этого обязательства, независимо 
от возникновения войны. 

Т>. Особые постановления. 
1. Для целей настоящего Приложения физиче-

ские или юридические лица будут рассматриваться 
как враги с того дня, когда торговля между ними 
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трема одредбама закона, уредаба и наредаба, који су 
важили за та лица или уговоре. 

2) С обзиром на правни систем Сједињених Аме-
ричких Држава, одредбе овог Прилога неће се, при-
мењивати на односе између Сједињених Америчких 
Држава и Бугарске. ; 

ПРИЛОГ VI 

ПРЕСУДЕ 

Бугарска влада предузеће потребне мере да омо-
гући ,држављанима ма ' које од Уједињених Нација 
да покрену пред надлежним бугарским властима у 
ма које време у рок-у бд годину дана од ступања на 
снагу овог Уговора, поступак за ревизију ма које 
пресуде неког бугарског суда донете између 24 апри-
ла 1941 године и дана ступања на снагу о в о г Уговора 
у ма којој парници у којој држављанин једне од 
Уједињених Нација није био V могућности да изло-
жи своју ствар на задовољавајући начин, било као 
тужилац, било' као -тужени. Бугарска влада* преду-
зеће потребне мере како би, кад је неки државља-
нин једне од Уједињених Нација претрпео штету 
услед овакве пресуде, он био враћен у положај у 
коме се налазио пре но што је пресуда донета, или 
добио накнаду која би у даном случају била пра-
ведна и правична. Израз „држављани Уједињених 
Нација" обухвата друштва или удружења организо-
вана или о СНОБ ана саобразно законима ма које од 
Уједињених Нација. 

У потврду чега потписани Оту номоћ енмци ста-
вил,и су своје потписе на овај Уговор. 

Сачињено у Паризу даца десетог фебруара хи-
љаду девет стоти,на четрдесет и. седме године, на ру-
ском, енглеском, француском и бугарском језику. 

За Савез Совјетских Социјалистичшх Република.: 

В. МОЛОТОВ 
A. БОГОМОЛОВ 

За Уједињену Краљевину Велику Британију 
и Северну Ирску: 
ЕРНЕСТ БЕБИН 

ДАФ КУПЕР 

За Сједињене Америчке Државе: 
ЏЕМС Ф, БЕРНС 

ЏЕФЕРСОН КЕФЕРИ 

За Аустралију: 
ЦОН А. БИЗЛИ 

За Белоруску Совјетску Социјалистичку Републику: 
К, КИСЕЉЕВ 

За Чехословачку: 
ЈАН МАСАРИК 
B. КЛЕМЕНТИС 

За Грчку: 
ЛЕОН МЕЛАС 

Р. РАФАЕЛ 

За Индију: ' 
САМЈУЕЛ РАНГ АН А ДХ АМ 

стала незаконной на основании законов, распоря-
жений или правил, действию которых такие лица 
или контракты подлежали. 

2. Принимая во внимание особенности правовой 
системы Соединенных Штатов Америки, постанов-
ления настоящего Приложения не будут применять-
ся в отношениях между Соединенными Штата-
ми Америки и Болгарией. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI. 

Судебные решения. 
Правительство Болгарии предпримет необходи-

мые меры для того, члобы дать гражданам любой 
из Объединенных Наций возможность в любое вре-
мя в течение одного года со дня вступления в силу 
настоящего Договора передать соответствующим 
болгарским властям для пересмотра любое судебное 
решение, вынесенное болгарским судом между 24 
апреля 1941 года и днем вступления в силу настоя-
щего Договора при любом судебном разбирательстве, 
в котором гражданин Объединенных Наций не смог 
в достаточной мере изложить свое дело в качестве 
истца или ответчика. Правительство Болгарии дол-
жно предусмотреть, чтобы в тех-случаях, когда гра-
жданин Объединенных Наций потерпел ущерб в 
силу любого такого судебного решения, он был бы 
восстановлен в том положении, в котором он на-
ходился до вынесения этого судебного решения, 
или чтобы ему было предоставлено такое пособие, 
которое может оказаться справедливым при этих 
обстоятельствах. Выражение „граждане Объеди-
ненных На^дий" включает корпорации или ассоциа-
ции, организованные или учрежденные на основа-
нии законов любой из Объединенных Наций, 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся Пол-
номочные Представители подписали настоящий До-
говор и приложили к нему свои печати. 

Совершено в Париже на русском, английском, 
французском и болгарском языках, февраля десято-
го дня тысяча девятьсот сорок седьмого года. 

За Союз Советских Социалистических Респуб-
лик: 

В. МОЛОТОВ 
A. БОГОМОЛОВ 

За Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии: 

ЭРНЕСТ БЕБИН 
ДАФФ КУПЕР 

' За Соединенные Штаты Америки: 
ДЖЕЙМС Ф. БИРНС 
ДЖЕФФЕРСОН КЭФФЕРИ 

За Австралию: 
ДЖОН А. БИЗЛИ 

За Белорусскую Советскую Социалистическою 
Республику: 

К. КИСЕЛЕВ 

За Чехословакию: 
ЯН МАСАРИК 
B. КЛЕМЕНТИС 

За Грецию: 
ЛЕОН МЕЛАС 
Р. РАФАЭЛЬ 

За Индию: 
САМЮЭЛЬ РАНГ АНАДХАМ 
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За Нови Зеланд: 
В. Д. [ЈОРДАН 

За Украјинску Совјетску Социјалистичку Републику: 
И. СЕЊИН 

За Јужноафричку Унију: 
У, Џ. ПАРМИНТЕР 

За Федератшну Народну Републику Југо славију: 
СТАНОЈЕ СИМИЋ 

РОДОЉУБ ЧОЛАКОВИЋ 
ПАВЛЕ ГРЕГОРИЋ 

За Бугарску: 
К. ГЕОРГИЈЕВ 

А. ОБОВ 
Т, КОСТОВ 

За Новую Зеландию: 
В. Д. ДЖОРДАН 

За Украинскую Советскую Социалистическую 
Республику: 

И. СЕНИН 

За Ю ж н о - А ф р и к а н с к и й Союз: 
У. ДЖ. ПАРМИНТЕР 

) 
За Федеративную Народную Республику 

Югославии: 
СТАНОЕ СНМИЧ 
РОДОЛЮБ ЧОЛАКОВЙЧ 
ГРЕГОРИЧ 

За Болгарию-
К. ГЕОРГИЕВ 
А. ОББОВ 
Т. КОСТОВ 

Член 2 
Овој договор влегуе в о сила с о и с Ш о л и у е њ е т Ч ) н а условите о д чл. 3 8 н а с а м и о т 

Договор. 

У.бр. 1612 
23 август 1947 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина па Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа членот 2 ставот 2 Законот з*а орде-
вите и ме,даљите ја одо-бруе Одлуката на Штабот 
еа I армија пов. бр. 4667 од 6 мај 1946 година 

со која што се за осведочена храбр-ост во текот 
на народноослободителната берба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

мајори: Божовић П. Милан и Гогић Р. Петар; 
капетани: Абрамовић В. Петар, Бањац М. Марин-

ко, Бајат Н. Данило,* Бараловић Ј, Бранко, Гарача М, 
Никола, Вучинић М, Вукашн, Ђерић Д. Радосав, Зе-
коњић Т. Илија, Јовановић С. Петар, Касаловић М. 
Антун, Крњајац М. Иван, Живковић Љ. Веселин, Ма-
нојловић М. Владо, Орешчанин М. Радован, Новако-
вић Милан, Рајковић М. Мехмед, Радуловић М. Ми-
лутин, Силишки М. Јован и Шприцер Р. Драгољуб; 

поручници: Аћимић И. Ђорђе, Балабан И. Све-
тозар, Бандић Ј, Никола, Брајовић М, Вељко, Војно-
ш ћ П. Раде, Војновић Г, Миле, Вујичић Ђ, Урош, 
Вуковић Б. Јово, Грбавац П. Петар, Дивац Т. Дра-
го, Ђаниш М. Петар, Живковић С. Вукола,. Ивановић 
Ј. Миодраг, Јовановић С. Адам, Корајнић М. Стеван, 
Кнежевић Ј, Милан, Ковачевић С, Михајло, Мајкић 
Д, Миланко, М и о д р а г о в ^ Ј. Властимир, Мрдаковић 

П. Вујадин, Мујовић П. Петар; Николић И. Жарко, 
Остојић Р. Милорад, Петровић С. Гојко, Пурић Ра-
дојица, Пејовић С, Митар, Миловић Ш. Стеван, Ке-
сар Д, 'Михаило, Вукашин С. Радомир, Радојевић П. 
Љубисав, Ристић ЈБ. Милорад, Сенадер М, Свето-
зар, Сирочић Д. Ђура, Спасојевић Љ . Благоје, Срдић 
И. Десимир, Стаменовић В. Радоса.в, Стевић В. Све-
тозар, Т.рнинић М Војо, Ћупардоја М. Стеван, Цр-
номарковић Л, Милан, Црномарковић В. Живко, 
Чарьсеша П. Ми л з, Шкорић М. Милош и Шашић Ц, 
Драге: 

потпоручници: Бајић В, Ђуро и Лакићевић М. 
Војислав 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

налет-а Бет ковић В. Малика; 
поручници: Домазет И. Антун., Лазаревић Б. Ла-

зар, МилогављеЕ,ић М. Божидар, Стојадиновић 5. 
Ми Щ-&Г, Томас М. Драгутин, Ћуљковић М. Милан, 
Јерковић С. Лазар, Милосављевић И. Славољуб, Ће-
лић М. Величко, Кијановић Ф. Јован, Раонић В. Ву-
кола, Бојовић Р. Радоје, Секулић С, Радомир и Ма-
рушић Ђ, Момчило. 

Бр. 677 
16 декември 1946 гдина, 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М, Перуничич, с р. др И. Рибар, с. р. 
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ПРЕЗИДИУМОТ 

на Наредната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа членот 2 ставот 2 Законот за орде-
ните и медалите ја одобруе Наредбата бр. 48 на 
Шабот на II армија од 28 септември 1946 година 

со која што се за покажана храброст -в-о текот 
на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

капетан Мссић Ј. Химзо; 
. зам. командир,а Ђуричић Т. Станимир; 

поручн/ици: Кузманић И. Динко, Мендеш М. Да-
вор и Мицек Ф. Стјепан; 

комесар чете Милошевиќ М. Јосип; 
потпоручници: Бубало И. Богдан, Бутирић И. 

Мартин, Допуђа С. Петар, Јокић С. Милка, Кошутић 
Д. Томо, Љиљак Ј. Саво, Перковић М. Стјепан и 
Петковиќ Ђ. Бранко; 

заставник: Булат Љ. Владо, Цонковић Р. Ни-
кола, Нана Ј. Јован, Кенфеља П. Иван, Крњајић С. 
Дане и Куртовић Ј. Ивица; 

делегат Лончарић Ф. Фрањо; 
заставници: Мартиновић И. Михајло, Меглајец Ј. 

Катица, Павлина Н. Милан, Пешић И. Марко, Рам-
шић Л. Илија и Вујић М. Милан; 

делегат Заниновић В. Јосип; 
ст. водници: Дедић Ј. Дује, Хинић М. Петар, Ки-

рин И. Катица, Нинковић Н. Милан, Орловић Н. Мил-
ка, Паетић Р. Срећко', Пупавац П. Бранко, Узелац Д, 
Никола и Зорић С. Милка; 

водници: Цвориг Т. Милан, Јаношевић М. Алек-
сандар, Јовици М. Ђуро, Каприва Ј. Јуре, Красуља 
Р. Љубан, Милошевић А. Драгутин, Прица Н. Филип, 
Продаиовић Б. Раде, Радишић М. Душан, Свилар Б. 
Никола, Видовић Ј. Бранко, Вујновић Ј. Богдан, Жа-
гар И. Изидор и Жлебечић М. Иван; 

мл. водници: Бајић Н. Љубан, Бојичић Љ. Јаков, 
Црнић А. Звонимир, Дебелић Ј. Славко, Дунатов Ј. 
Вице, Гавриловић С. Миленко, Гулић Л. Мате, Кал-
чнћ М. Драгутин, Катана О. Винко, Крамарић Л. Бран-
ка, Лабус Д. Мане, Маговац Н. Никола, Николић Д. 
Дмитар, Перовић И. ^Стјепан и ВојноЕић Ђ. Жар-
ко; 

десетар,и: Јакупчиз Ф. Славко, Колар Ђ. Иван, 
Крстинић Ф. Јосип, Петровић К. Мато и Поповић В. 
Владо; 

борци: Ала/ић И. Хасим, Батинови^ Ј. Миле, Ба-
чић С. Томислав, Бешкић Р. Пашо, Брадарић А Мар-
ко, Чех А. Јосип, Чурчија Н. Стево, Ђ^гсђевић Т. 
Марко, Ерор Н. Сава, Фулир Ј. Барица, Глумац М. 
Милка, Гранић Г. Мате, Гвоз,дановић П. Славко, Хај-
деиић П. Петар, Јачменица С. Љубомир, Јелошић Ф. 
Нада, Каталелац С. Томо, Кордић С. Јанко, Кончар 
И. Војица, Котур С. Савка, Копус Н. Душан, Кесер 
М. Даринка, Крзнарић И, Миле, Крањчевић Ф. Дра-
гутин, Крмпотић Ј. Манда, Лекић В. Милка, Мандић 
М, Милош, Матијок В. Стјепан, Маиић Г. Бранко, 
Машић. Б. Милан, Меглић Ј. Анка, Мостолић Ђ. Јел-
ка, Микек В. Драгутин, Накић Ј. Иван, Облучар Ј. 
Никола, Павловић Н. Владо, Петровић Ј. Чедо, Пе-
рајица С. Недељко, Поповић М. Јово, Поповић Н. 
Мићо, Радмановић С. Милан, Радусиновић Л. Јован, 
Рестовић И. Зденко, Ристић Ј. Педзо. Рожар А. Пе-
тар, Ромић Н Бранко, Смичиклас П. Илија, Шолаја 
С. Никола, Томац В. Антон, Тус Н. Никола, Влаисав-
љевић В, Јово и Бучемило М. Томислав, 

Бр. 27 
20 јануари 1047 година 

Бс лград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуннчич, с. р. др Иг Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

врз основа членот 2 ставот 2 Законот за орде-
н,и те и медалите ја одобруе Одлуката на Штабот 

'на I армија 
со која што се за пока.жана храброст во текот 

на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мл. водник Бан Владимир; 
борац Блечић Петар; 
Балац Савка; 
поручник Влашковиќ Ивица; 

-Буквиќ Д^лан, Божинић Никола, Блажевиќ Ива-
на Иван, Цгнќовић Гечо и Чуић Стево; 

мл. водник Диклић Драган; 
поручник Фелкер Иван; 
Гашпаровић Мате Драго; 
борац Г-рб и ћ Илија; 
поручник Иванчевић Дмитар; 
Ивошевић Илије Гојко и Јанеш Јурај; 
борац Јерковић Миливој; 
-ст. водник Јовановић Јо-сип; 
Комадина Стипе; 
капетан Кнежевић Стојан; 
Корица Марко и Ковачевић Ђуро; 
ст. водник Ленац Антон; 
Лончар Душан, Лончар Драго, Лончар Симо, Љу-

бојевић Ђуро, Љуштина Петар, Мамула Милорада 
Војислав, Маљковић Ђоко, Мајер Фрањо, Маљковић 
Душан, Медић Мане и Милеуснић Раде; 

поручник Милано Антонио; 
Милановић Душан, Мрђа Илија. Мужевић Драго 

и Новковић Симо; 
борац Орлић Никола; 
Орловић Раде, Подксњак Стево и Рајачић Милан; 
водник Радуловић Ђуро; 
заставник Рогић Јосипов Златан; 
ст. водник Рончевић Раде; 
Сацин Мартин; 
борац Сердар Мићо; 
Станић Дмитар; 
поручник Таталовић Милан; 
потпоручник Станић Владимира Владо; 
Сурла Марко; 
капетан Трбовић Николе Душан; 
ст водник Томич Миле; 
борац Узелац Никола; 
Војводин Бошко, Вукелић Јосин Петар и Жигић 

Петар. 

Бр. 686 
17 декември 1945 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
врз основа членот 2 ставот 2 Законот за орде-

ните и медалите ја одобруе Одлуката на Штабот 
на I армија пов. бр. 7156 од 20 август 1946 година 

со која што се за пока,жана храброст во текот 
на народноослободителната борба олликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Гргин И, Вицко; 
капетании: Инђић П. Мирко, Косовац Д. Дане и 

Кузманонић Милоје; 
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по рудници: Глувић П. Глишо, Декић М. Алек-
сандар, Кубурић С. Јово, Пејовиќ М. Радомир, Хад-
жић М. Енес, Хукић С. Мехмед и Ћосић И. Богдан; 

потпоручник Зебец М. Валент; 
заставник Кнежевик С. Васо; 
ст. водник Бећирбеговић Ј. Хусеин; 
Аранђелоозић Ж, Милош, Милојевић В. Светомир 

и Шевић И Милан, 
СО МЕДАЈБА ЗА ХРАБРОСТ: 

поручници: Антић А. Живорад, Јовановић В. Ми-
лоје и Пешић Р. Милорад; 

потпоручник С таиќ о в ић Н. Боривоје; 
застапници: Велић М. Смајил, Горуп И. Драго, 

И,ванковић Н. Иван и ЈоцкоЕић В. Јован; 
ст. вод,ници: Бечовић С. Джемал, Милић Ј. Ду-

шан и Цвијовић М. Душан; 
мл. БОЛНИЦИ: Бајрић М. Салкф и Јовановић Р. 

Богољуб; 
Максимовић Б. Максим. 

Бр. 691 
17 деке,мвр,и 1947 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с. р. 
П р е т с е д а т е л , 

д р И. Р и б а р , с. р . 

П Р Е З И Д И У М О Т 
на Н а р о д н а т а скупштина на Ф е д е р а т и в н а Н а р о д н а 

Р е п у б л и к а Југославија 
врз основа членот 2 ставот 2 Законот з,а саде-

ните и медаљите ја одобруе Одлуката на Штабот на 
I армија нов, бр. '9034 од 14 ноември 1946 година. 

со која ш-то се за покажана храброст во- текот 
на народноослободител,ната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
(Потпоручник Борас Мате Милан; 
б^рци: Галаша Стевана Васо, Дошен Ђуре Не-

делко и Лу-гоња Милка Драго; 
ст. водник Малушић Цвије Цвијо; 
Лукић Мпрка Душан; 
боран Субашић Реџа Мујо. 

Бр. 688 
17 декември '1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. д р И. Р и б а р , с. р . 

борци: Барбуловић Ђорђа Ђорђе, Николић^ Ни-
коле Михајло, Ђуричић Трифуна Мирко, Мијатовиќ 
Илије Александар, Цуцулови^. Димитрије Ђорђе и 
Остојић Марка Милован; 

десетар Ћирковић Милор ада Бранимир; 
борци: Кнежевић Светолика Драгутин, Мариќ1 

Рајка Милинко, Брајић Илије Миодраг, Јовановић 
Јована Александар, Николић IПетар Воислав, Митић 
Стојана Станицава, Вељко,вић Радомира Живот% 
Стефановић Петра Владимир,' Цвејић Чедомира Ра-
дивој и Пејковић Стјепана Јосип; 

мл. водник Смиљанић Вида Бранко; 
борац Којадиновић Милана Михаило. 

Бр. 689 
17 декември 1946 година 

Белгр,ад 
Секретар, 

М . Перуничич, с. р . 
Претседател, 

др И. Рибар, с. р-, 

П Р Е З И Д И У М О Т 

на Н а р о д н а т а скупштина на Ф е д е р а т и в н а Н а р о д н а 
Р е п у б л и к а Ј у г о с л а в и ј а 

врз основа членот 2 ставот 2 Законот за орде-
н,ит е и медалите ја одобруе Наредбата број 408- на 
Штабот на VI армија од 31 јули 1946 година 

со која што се з.а пока,жан,а храброст во текот 
на народноослободителната борба одликуат 

СО-ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Чуровић М. Милка; 
поручник П,раменко Р. Риста; 
заставник Жу,гић С. Радосава. 

Бр. 100 
20 јануар,и 1947 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. д р И. Рибар , с. р.; 

П Р Е З И Д И У М О Т 
на Н а р о д н а т а скупштина па Ф е д е р а т и в н а Н а р о д н а 

Р е п у б л и к а Југославија 

врз основа членот 2 ставот 2 Законот за ваде-
ните и медалите ја одобруе Одлуката на Штабот на 
I армија нов. бр. 8789 од 2 ноември 1946 година 

со која што се за особени заслуги з а народ 
степени во текот на народноослободителната борба 
одликуат 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
водник Радушки Живана Славко; 
борци: Николић Тодора Радо.мир, Шкорић Стан-

ка Србољуб и Бсгосавац Глиге Видак; 
водник Јовић Цветка Новица; 
борци: Смољковић Светозара Радосав, Марин-

ковић Живадина Михаило, Златановић Стан,ка Радо-
мир, Петровић ЖИВОЈИН а Милун, Светановић Свето-

. зара Сава и Константин Дачила Жива; 
мл. водник Апић Јована Милош; 
борци: Бојаниќ Цветка Војин и Адамов Воји-

слава Радисав; 

ПРЕЗИДИУМОТ 
Н'1 Н а р о д н а т а скупштина на Ф е д е р а т и в н а Н а р о д н а 

Р е п у б л и к а Ј у г о с л а в и ј а 

врз основа членот 2 ставот 2 За,конот за орде-
ните ,и медалите Ја одобруе Наредбата на Корпусот 
на народна одбрана лов. бр. 5176 од 17 октомври 
1946 годи,на 

со која што се за покажана храбро.ст во текот 
нл народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник : Барушић С. Милан, Карановић О. 

Триву,н, Кукрић Н. Дмитар, Петришић Л. Радмило и 
Срдић М. Никола; 

заставници: Ђодић М. Бранко', Митровић П. Бо-
госав и Стојановић Б. Цвике. 

Бр. 120 
20 јануари 1947 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перу инчи% с. р. 
ПретседатеЛЈ 

д р И. Р и б а р , с. Р; 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
526. Указ за ратификација договорот за мир 

со Бугарија — — 977 
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