
РАЗОРЕНИЕТО НА ДЕВНЯ ПО ВРЕМЕ НА РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА ОТ 
1828-1829 ГОДИНА  

През 1828 г. Русия е решила да окаже помощ на православна Гърция в нейната война за 
национална независимост и е обявявила война на Османската империя (14/26 април 
1828 г.). Това е война в защита на гръцката кауза. Руската политика не предвижда 
политическо освобождение на българите. Турция е победена и войната завършва с 
Адрианополския (Одринския) мирен договор от 2/14 септември 1829 г. В договора 
България и българите като народ, взел активно участие във военните действия, въобще 
не са споменати. Българите не получават нищо – само хиляди чумави гробове [1], 
разрушени и обезлюдени селища [2]. Девня е едно от тях. 

По време на войната Девня има важно значение за руската армия – през нея минава 
най-късият път от Шумен, където е съсредоточена 40-хилядна турска армия начело със 
сераскер Хюсеин паша, за Варна, с 15-хиляден гарнизон начело с Юсуф паша, обсадена 
от руската армия. В писмо от 6/18 септември 1828 г. до граф Дибич, император 
Николай I, на борда на адмиралтейския кораб „Париж“ във Варненския залив, пише: 
„Така или иначе Девно [Девня] е толкова важен за нас, че трябва да го удържим до 
последна възможност“ [3].  

В писмо от 7/19 септември 1828 г. до император Николай I, граф Дибич от руския лагер 
при Шумен, пише: „Деллингсгаузен [4] пишет нам, что Ваше Величество приказали 
ему находиться у Девненской мельницы, что, повидимому, свидтельствует о желании 
Вашем оставить его у этого пункта“ [5].  

► Генерал от инфантерията Логин 
Осипович Рот. 

Руската армия преминава река Дунав при 
Сату ноу (между Исакча и Тулча) на 27 
май 1828 г. и навлиза в Добруджа. 
Българските (християнските) села са 
разграбвани и опустошавани от 
воюващите армии. В началото на 
настъплението на руските войски 
турските власти изселват почти всички 
жители на Добруджа с добитъка и 
имуществото им [6]. Турската армия и 
башибозук прилага тактиката на 
„опожарената земя“. „...местные жители 
бросали свои жилища и увозили с собой 
все, что могло служить для пропитания 
войск; колодцы и фонтаны, которых и 
так в стран было мало, по большей части были попорчены, а во многих мстах их 
забрасывали трупами животных...“ [7].  
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◄ Генерал-майор Павел Яковлевич 
Купреянов. 

Генерал-майор Павел Яковлевич 
Купреянов, командир на 2-ра бригада на 
10-та пехотна дивизия, движещ се в 
авангарда на руската армия, пише в 
своите записки: „Переправясь через 
Дунай, войска двигались сначала по 
лесистой местности, но, пройдя около 50 
верст, вступили в необозримые степи, 
где весьма редко встречались ручьи, 
фонтаны или колодцы, попадавшиеся кое 
где по селениям. Чрезмерная глубина 
колодцев, до 50 и 70 сажен часто не 
позволяла удовлетворять всеобщей 
потребности; к тому же, турки завалили 
многие колодцы трупами палых 

животных и мешками с мылом, так что приходилось сначала с большим трудом 
очищать их, а потом уже добывать воду; некоторые же вовсе оставляемы были без 
употребления, по невозможности в скором времени сделать их годными. 

... Селения, лежащие по пути следования, при приближении наших войск были 
оставляемы жителями, потому что турки угоняли всех с собой, понуждая к этому 
даже пушечными выстрелами. В опустевших деревнях мы находили ямы с ячменем и 
пшеницей, домашнюю птицу и пасеки; рогатый скот поселяне уводили с собой в горы и 
леса, но волы и буйволы, во множестве отставая или вырываясь от своих хозяев, 
возвращались в селения, которым принадлежали, и томимые жаждою с ревом как 
бешеные бегали по степям, отыскивая воды, и в большом числе доставались нашим 
фуражирам“ [8].  

След превземане на турските крепости Браила, Мачин, Кюстенджа, Хърсово и Тулча, 
руската армия се насочова към Карасу (Меджидия), Хаджиоглу Пазарджик и Козлуджа. 
Към Варна е изпратен отряд от 4 500 души, под командването на генерал-лейтенант 
граф Павел Петрович Сухтелен, а към Провадия – отряд от 3 000 души, под 
командването на генерал-лейтенант Константин Христофoрович Бенкендорф. На 8/20 
юли 1828 г. руските войски, под командването на фелдмаршал Пьотър Витгенщайн, 
обсаждат Шумен.   

Ефективната сила на руската армия, обсаждаща Шумен [9], е малко над 30 000 души, с 
лошо снабдяване и несигурни съобщителни линии. За две седмици през юли 1828 г. от 
обсаждаща тя става обсадена. Разпръсната при Дунавските княжества, Шумен, 
Силистра, Варна и Провадия, отдалечена от своите продоволствени ресурси, руската 
армия няма силата да надделее над добре защитените турски крепости.  
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► Генерал-лейтенант Павел Петрович 
Сухтелен. 

Турският башибозук, криейки се в горите 
между Козлуджа и Хаджиоглу 
Пазарджик, нанася чувствителни загуби 
на руските обози. Той предприемат 
нападения над християнските селища, 
всявайки ужас сред населението на цялата 
област. Пътят между Шумен и Козлуджа 
е осеян с гниещи трупове на коне и 
волове, умрели от глад и жажда, с 
разграбени и опожарени обози, с 
разрушени чешми и отровени кладенци 
[10].  

Снабдяването на руските войски, 
обсаждащи Шумен, става главно от 
Кюстенджа, Каварна, Балчик и Варна 
през Гебедже, Девня и Козлуджа. 
„Очевидцы разсказывают, что дорога 
идущая от Гебеджи в Девно и Козлуджи 
запружена множеством повозок и 
въючных верблюдов везущих провиант из 
Варны в главную квартиру при кр. Шумле 
находящуюся“ [11]. 

Обсадата на Шумен се затяга и след 
пристигането на ескадрата на адмирал 
Грейг (който стоварва десант под 
командването на княз Меншиков) и 
гвардейския корпус, руската армия 
превзема Варна на 29 септември / 11 
октомври 1828 г.   

► Генерал-лейтенант Константин 
Христофoрович Бенкендорф. 

През зимата на 1828–1829 г. главните сили на руската армия – 6-ти и 7-ми пехотни 
корпуси, под командването на генерала от инфантерията Логин Осипович Рот, са 
разположени в Кюстенджа, Мангалия, Каварна, Балчик, Варна, Хаджиоглу Пазарджик, 
Козлуджа, Девня и Провадия [12]. 

В Девня лагеруват 6 роти от Одеския пехотен полк и няколко леки роти, подчинени на 
генерал-майор Куприянов: трета от шеста артилерийска бригада; втора от седма 
артилерийска бригада; трета от шестнадесета артилерийска бригада; ескадрон от 
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жандармерийския полк и сотня казаци от донския Александрински полк [13]. „Отряд 
при Девне, под командою генерал-майора Роговского [14], состоят тогда из казачьих 
полков: донского подполковника Золотарева [15], 9-го оренбургского [16], ста 
двадцати казаков подполковника Дмитрова, пехотных полков: Селенгинского, 
Якутского, Охотского и 38-го егерского с 12-ю орудиями нашими и семью турецкими. 
Ему предписано посредством казаков наблюдать козлуджийскую и праводскую дороги, 
окрестности девнинского лагеря и занят редут при деревне Корагоют [Кара гюр], 
который защищать до последней крайности; оба редута при Девне и укрепленные 
высоты на обоих флангах позиции занимать днем 450 чел. пехоты, а ночью двойным 
числом. В случае нападения превосходных сил, генерал-майор Роговской должен был 
присоединить к себе еще один батальон 37-го егерского полка, находившегося в 
Гебеджи, до прибытия подкрепления из Варны, куда немедленно дать знать генералу 
Роту; сверх того, быть в беспрерывной связи с генерал-лейтенантом Нагелем, и 
действовать совокупными силами в случае нападения турок на Ески-Арнаутларский 
редут или на Праводы“ [17].  

◄ Генерал-лейтенант Василий 
Алексеевич Сысоев. 

За да защитят пътя Шумен–Варна, 
руснаците изграждат през есента на 1828 
г. на източния бряг на река Девня два 
землени редута [18]. В писмо от 29 август 
/ 10 септември 1828 г. до граф Дибич, 
император Николай I пише: „Пошлите 
хорошаго офицера для осмотра и 
поспeшнаго укрпления поста у 
Девненской мельницы“ (Русская старина, 
XXVIII, 1880: 422). В отговор до 
императора от 30 август / 11 септември 
1828 г. граф Дибич пише: „Мы пошлем в 
Девно капитана польских инженеров 
Шульца, чтобы отдать Вашему 

Императорскому Величеству отчет о произведенных им рекогносцировках“ [19].  

За руския лагер при Девня Виктор Тепляков пише: „Прямо пред вами на широкой 
равнине белеются шатры русскаго лагеря; вдали за ними – густая деревесная чаща со 
стороны Варны; вправо казачьи биваки: бледно-зеленые копны сена, спустанные 
лошади, блистающие на солнце пики, дикий дым над котлами военной трапезы; 
наспротив – желтый редут с грозными по углам его пушками; влево – зеленый луг и на 
ковре оного – тысяча речных меандров, голубых лент, с перспективою гор, синеющихся 
издали подобно колоссальным головам сахару“ [20].  

При изграждането на зимния лагер при моста над река Девня донските казашки 
полкове (на подполковник Золотарев, подполковник Александрин и подполковник  
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► Генерал-майор Иван Иванович Жиров. 

Димитров) разграбват и разрушават 
напуснатата от своите жители Девня. „За 
довеждането до такова отлично 
положение на всички тези постройки, е 
било разглобено селището Девно, и по 
някакъв начин всичко е пренесено в 
редутите“ (Московския ведомости, № 
17, Февраля 27-го дня, 1829 года, с. 795–
796).  

През юли 1829 г. активните военни 
действия се пренасят на юг от Балкана и 
Девня губи своето предишно значение. В 
лагера при Девненските воденици остава 
да лагерува (2/14 юли – 13/25 октомври) 
заразеният с чума Одески пехотен полк, с 
командир полковник Иосиф Михайлович 
Худинский. 

► Генерал-майор Василий Степанович 
Золотарев. 

Жителите на Девня, изселени от турските 
власти в началото на военните действия 
(в село Чомлек кьой / днес с. Ботево, 
община Тунджа, област Ямбол), 
последват изселническата вълна на 
българите от Югоизточна и 
Североизточна България (подмамени от 
руските власти и платени емисари) и през 
пролетта и лятото на 1830 г. се преселват 
в Буджак (Южна Бесарабия) [21]. До 
завръщането на част от девненските 
преселници през 1833 г. Девня остава 
разрушена и безлюдна [22].  

Бележки: 

1. Загубите на руската армия от чума (и 
други болести) за ужасяваши. В Девня само Одеският пехотен полк губи 175 души 
„През юли само в един полкови лазарет починаха от чума 154 човека (без да се броят  
офицерите), въпреки, че основната маса на болните се пренасочваше към специална 
чумна болница. За ден в полка умираха понякога по още 27 човека. Младши лекарят 
Феоктисов почина от чума, старшият лекар Деничевски се поряза с бръснач. През юни 
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и юли  починаха следните офицери: щабс-капитани: Петров, Берхголц, Захаров 1-ви и 
Верба 1-ви; поручици: Фредро, Фьодоров, Новицки, Захаров 3-ти; подпоручици: 
Гаврилов, Грипенберг, Раковски и Карпущенко; прапоршчици: Кузмицки 1-ви, Балицки, 
Ирликов, Савченко 2-ри, Верба 2-ри, Осмачкин, Москальов и Хейтел“ (История 48 
пехотнаго Одесскаго полка. Составил штабс-капитан Ф. Г. Попов. Т. I. Москва, 
Типография Русскаго Товарищества, 1911, с. 312–313).. 

За руските загуби във Варна през 1829 г. английският майор Джордж Кепел пише: „Във 
Варна, списъкът на хирурга със смъртните случаи между 1 януари и 17 ноември 1829 
г. възлиза на 12 666; чума се е разразила там, различна от общото заболяване, както 
казвали на Изток, но все пак със сигурност чума“ (Narrative of a Journey across the 
Balcan, by the two passes of Selimno and Pravadi; Also of a Visit to Azani, and other Newly 
Discovered Ruins in Asia Minor in the Years 1829–1830. By Major, the Honble George 
Keppel, F.S.A. In two volumes. Vol. I. London, Henry Colburn and Richard Bentley, 1831, p. 
245). 

2. Една от най-тежките последици от войната за българските интереси е 
организираното от Русия преселение на българите. Възможностите за изселване са 
предвидени и в член 13 на Адрианополския мирен договор, според който е даден 18-
месечен срок на желаещите българи да продадат имотите си и да се изселят със своите 
семейства в друга, избрана от тях християнска страна. От април до август 1830 г. над 
100-хиляди българи и гагаузи от Югоизточна и Североизточна България (Сливенско, 
Ямболско, Бургаско, Варненско, Старозагорско и др.) се отправят към Влахия, 
Молдавия и Бесарабия. Това обезбългарява цели български градове и села. На практика 
Русия прочиства от българи територията от дунавската делта до Адрианопол – най-
късия път към Константинопол (Цариград / Истанбул) и Проливите по суша. Българите 
трябва да заселят южните области на Русия, обезлюдени от татарите, с работливо 
християнско население. 

Далече преди Г. С. Раковски* – за преселението на българите в Русия (и руската 
убийствена политика в България), пише и французинът Ами Буе. „България е 
единствената страна в Турция, която на няколко пъти е понесла последиците от една 
война между русите и османците. Всеки път е имало въоръжени бунтове, защото 
населението е било умишлено залъгвано с празни обещания или поради пълното 
непознаване на намеренията на мюсюлманското правителство. Последния път обаче 
бунтът и помощта са били най-значителни. Мислело се е, че развръзката настъпва: 
но събуждането от този сън било твърде тежко. Понесени били всякакви жертви... 
българското и гръцкото население от отделни области повярва, че трябва да 
последват руската армия – в това така наречено Елдорадо, което непрестанно им 
сочеха към север. Човек трябва да е видял онези клетници, които са успели да се 
завърнат от Русия, за да схване цялата голота на лъжата, на която тези българи са 
били жертва. Ще разберат също, че българинът не е станал руснак, неговата хубава 
страна не е Русия и устройството е съвсем различно“ (Ami Boué. La Turquie d'Europe, 
Paris, Chez Arthus Bertrand, Éditeur, 1840, p. 38). 
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книжное издательство, 1972, с. 171). 
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отличие в Турецкую войну 1829 года“.  
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уделов, 1875, с. 21. 
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