
СКИЦА НА ЛАГЕРУВАНЕТО НА БРИТАНСКИТЕ ВОЙСКИ ПРИ 

ВАРНА НА 20 ЮНИ 1854 ГОДИНА 

През пролетта и лятото на 1854 г., в началото на Кримската война (1853–1856 г.), Варна 

е избрана за сборен пункт и главна база на съюзническите (британски, френски, турски 

и египетски) войски и нередовна кавалерия (башибозук) преди отплаването им към 

западния бряг на Крим. Войските – пехота, кавалерия, полева и конна артилерия, 

инженерни и интендантски части, разполагат своите лагери във Варненската крепост и 

близките околности [1].  

След дебаркирането на своята Първа пехотна дивизия (14–15 юни 1854 г.), полковник 

Фредерик Хамилтън прави скица с разположението на британските, френските, 

турските и египетските войски във Варненската крепост и нейните околности на 20 

юни 1854 г. За подложка полковник Хамилтън използва план на Варна (Plan and 

Environs of Varna) на майор Хелмут фон Молтке [2]. Скицата е със заглавие: “Sketch of 

the Encampment of the 1st and 2nd Divisions of British Troops under the Command of 

General Lord Raglan, G.C.B. also of the French, Turkish, & Egyptian Troops at Varna on the 

anniversary of Her Majesty’s accession the 20th June, 1854. By Col. Fred. W. Hamilton, 

Grenadier Guards, 21st June, 1854”. Тя е литографирана от подполковник Томас 

Джервис, директор на Топографското и статистическото депо на Военното 

министерство (Topographical and Statistical Depôt, War Department) през ноември 1855 г. 

Пусната е за продажба от издателската къща “Williams and Norgate” (Уилямс и 

Норгейт) в Лондон и Единбург на 1 декември 1855 г. Скицата е печатна, оцветена и има 

размери 305 х 480 мм и мащаб 600 крачки в 1 инч (Scale of 1 inch to 600 paces) [3]. 

Копие от нея се съхранява в Националния архив на Великобритания в Кю, Лондон (The 

National Archives, Kew, London – WO 78/5545). 

Фредерик Уилям Хамилтън (Frederick William Hamilton) е роден в Лондон на 8 юли 

1815 г. Военната си кариера започва на 12 юли 1831 г. като лейтенант в Първи 

Гренадирски гвардейски полк (1st (or Grenadier) Regiment of Foot Guards) [4]. Участва с 

полка си в Кримската война в състава на Първа пехотна дивизия с чин подполковник 

(повишен в чин полковник на 20 юни 1854 г.) [5]. Първи Гренадирски гвардейски полк 

(3-ти батальон) с командир подполковник Томас Ууд (Lieutenant-Colonel Thomas 

Wood), 936 войници и сержанти и 32 офицери, дебаркира при Варна (от Скутари) на 

борда на парахода „Golden Fleece” (Златното руно) на 14 юни 1854 г. [6]. През лятото на 

1854 г. полковник Хамилтън изготвя планове с разположението на британските лагери 

при Варна, Буюк Аладън (дн. село Страшимирово), Гевреклер (дн. село Калиманци) и 

нос Галата. Полковник Хамилтън участва с полка си в битките при Алма, Балаклава, 

Инкерман и при обсадата на Севастопол. Достига до чин генерал-лейтенант (24 май 

1873 г.) [7]. Умира на 4 октомври 1890 г. в Колинсбург, Файф, Шотландия, 

(Colinsburgh, Fife, Scotland) [8].  

Томас Бест Джервис (Thomas Best Jervis) е роден на 2 август 1796 г. в Jaffmapatam, 

Ceylon (Jaffna / Джафна, Шри Ланка). Завършва колежа на Източноиндийската 

компания в Адискомб, Лондон (East India Company Military Seminary). Работи в Индия 
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като инженер-геодезист и картограф за 

Източноиндийската компания. 

Пенсионира се с чин майор (Corps of 

Engineers East India Service / Bombay 

Sappers and Miners) през януари 1842 г. 

На 20 май 1854 г. майор Томас Джервис 

издава военна топографска карта на 

Кримския полуостров (Military 

Topographical Map of the Krima Peninsula / 

Военная топографическая карта 

полуострова Крыма), подпомогнала 

съюзническото командване по време на 

войната в Крим [9]. Подполковник Томас 

Джервис е създател и първи директор на 

„Топографско и статистическо депо“, 

дирекция на военното разузнаване към 

Министерство на войната (Topographical 

and Statistical Depôt, War Department) – 2 

февруари 1855 г. Умира на 3 април 1857 

г. в Лондон [10].  

▲ Colonel Frederick Hamilton  – 1855. 

На скицата на полковник Хамилтън Варненската крепост е представена в черен и зелен 

цвят [11]. Крепостните стени са защитени с 12 табии (бастиони) – седем големи и пет 

по-малки. Големите табии защитавали най-уязвимите части на крепостта – северната и 

западната крепостнa стенa. От изток и от юг крепостта има естествена защита – 

стръмният бряг към Черно море и река Девня (реката между Девненското езеро и 

морето). Североизточната част на крепостта е защитена от Али бей табия (на скицата – 

Мisrath tabia); северната стена – с Feliyech tabia и Arish tabia; северозападната част на 

крепостта – с Илдъз табия (на скицата – Ildus tabia); западната крепостна стена – от 

Kadir tabia и Mahmuodieh tabia; югозападната част на крепостта – от Кадир баба табия 

(на скицата – Kadirbaba tabia); южната крепостна стена – от Русенска табия (на скицата 

– Shahir tabia), Таш-кюпрю табия (на скицата – Talehküpri tabia) и Пристанищна табия 

(на скицата – Gümrük tabia). От изток крепостта е защитена от Yenicheri tabia и Ени 

куле табия (на скицата – Yenikale tabia) (Х. К. Шкорпил 1909: 49–51) [12]. Откъм 

морето крепостта е охранявана от морска батарея (на скицата – Sea Battery). От север 

подстъпите към крепостта са защитени с Ослан оглу табия (на скицата – Islam Olu 

tabia), а от запад – с две землени укрепления (Devna tabia и Mahsudieh tabia). От 

сградите в крепостта са означени турската военна болница, общата болница (на скицата 

– General Hospital) – бивша турска казарма, превърната в началото на войната във 

френска и английска болница (Medical and surgical history, 1858, II: 9), къщата на 

английския консул (Consul) [13], щаб-квартирата на френската армия и седалище на 
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▲ Скица на лагеруването на британските войски при Варна на 20 юни 1854 г. 
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маршал Сент-Арно (Marshal Saint Arnaud) [14], седалището на генерал-лейтенант сър 

Джордж Браун (Lieutenant General Sir George Brown), командир на английската Лека 

дивизия (Light Division).  

На 20 юни 1854 г., годишнината от възкачването на кралица Виктория (Queen Victoria) 

на британския престол (20 юни 1837 г.), във Варненската крепост са разположени 

турски, египетски и френски части (представени в синьо-сив, жълт и светло син цвят) – 

турска кавалерия (Turkish Cavalry) (в югозападната част на крепостта), 3-ти египетски 

полк (3rd Egyptian regiment) [15] (в западната част), два лагера (Cavalier) (вероятно 

башибозуци) (в северозападната част), два френски пехотни полка (представени в 

тъмно син цвят) – 5th (5e régiment dʼinfanterie de ligne) и 50th (50e régiment dʼinfanterie 

de ligne). Вън от крепостта (около Илдъз табия) са разположени френски части – 1st 

Hussars (1er regiment de hussards), 2nd Zouaves (2e regiment de Zouaves), 19th Chasseurs 

(19e bataillon de chasseurs à pied) [16]. Останалата част на френската армия лагерува 

край селата Голяма Франга (дн. Каменар), Ени кьой (дн. Куманово) и Джаферлии (дн. 

Кичево).  

Английските части (представени в тъмночервен цвят) – Първа, Втора и Трета пехотни 

дивизии [17], два полка на леката кавалерия (Light Brigade), един полк на тежката 

кавалерия (Heavy Brigade), полевата и конната артилерия са разположени на запад-

северозапад от крепостта. Край югозападния ъгъл на крепостта са разположени 11-ти 

хусарски (11th (or Prince Albert’s Own) Hussars) [18] и 13-ти драгунски полк (13th 

Regiment of Light Dragoons) [19], полевата (Field Artillery) и конната артилерия (Royal 

Horse Artillery). На запад от крепостта е разгърнала своя лагер Първа пехотна дивизия 

дивизия (1st Division of Infantry) [20], щабът на командира на дивизията – генерал-

лейтенант принц Джордж, дук на Кембридж (Duke of Cambridge Headquarters), както и 

щабовете на командирите на бригади – генерал-майор Хенри Бентинк (Major General 

Henry Bentinck) и генерал-майор Колин Кембъл (Major General Sir Colin Campbell).  

Втора пехотна дивизия (2nd Division of Infantry) [21] е разположила своите лагери на 

северозапад, по протежението на пътя за Девня (на скицата – Road to Devna and 

Schumla), щабът (Staff) на командира на дивизията генерал-лейтенант сър Джордж де 

Лейси Евънс (Lieutenant General Sir George De Lacy Evans), полевата батарея на капитан 

Джеймс Уилям Фитцмайер (Captain Fitzmayer's battery of field-artillery) и шестте полка 

на дивизията – 30th Regiment of Foot, 95th Regiment of Foot, 55th Regiment of Foot, 41st 

Regiment of Foot, 49th Regiment of Foot, 47th Regiment of Foot.  

Трета пехотна дивизия (3rd Division of Infantry) [22] е изградила своите лагери най на 

запад, от двете страни на пътя за Девня, недалече от село Кадъ кьой [23]. От север на 

юг са щабът на командира на дивизията – генерал-майор сър Ричард Ингланд (Major 

General Sir Richard England), пет полка на дивизията [24] – 1st Royals Regiment of Foot, 

50th Regiment of Foot, 38th Regiment of Foot, 44th Regiment of Foot, 28th Regiment of 

Foot и щабът на командира на Втора бригада – бригаден генерал сър Уилям Еър 

(Brigadier General Sir William Eyre). В ляво от пътя за Девня е интендантският лагер 
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(Commissariat Camp), артилерийският парк (представен в розов цвят) и лагерът на 5-ти 

драгунски гвардейски полк (5th (Princess Charlotte of Wales's) Dragoon Guards) [25] . 

 

▲ Town and Bay of Varna – Lieutenant Colonel Mottram Andrews / John Sutcliffe, Thomas 

McLean & Co, London, 1856. 

Останалата част на английската армия – Леката дивизия (Light Division), под 

командването на генерал-лейтенант сър Джордж Браун, е на лагер при село Буюк 

Аладън, а леката кавалерия (Light Brigade), под командването на генерал-майор лорд 

Кардиган (Lord Cardigan) – на лагер при Девня (Река Девня). 

Литература: 
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1. Франсес Дъбърли (жена на ковчежника на 8-ми хусарски полк капитан Хенри 
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се обгърнах с новостта на пейзажа – огромна равнина, спираща до обширно езеро; 

величествените цветове на залеза; военновременната суматоха на предния план; 

завързани артилерийски и хусарски коне, настанена в лагер пехота, турски войници, 

препускащи в галоп нанякъде, възседнали буйните си дребни коне, башибозук навсякъде 
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West”, 54, Hatton Garden, London. 
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майоромъ Мухинымъ 1816 года, по приказанию Г-на Генерал-Адютанта Князя 
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https://www.thegazette.co.uk/London/issue/23979/page/2583/data.pdf
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австрийското и френско вицеконсулство и на белгийско консулство във Варна. Тя се 

намирала на днешния бул. „Приморски“ № 23, разрушена през 1973 г. 

15. В състава на турската армия в Кримската война участва и египетски контингент (1st 

Egyptian Division) под командването на Исмаил паша (Ferik İsmail Pasha / Дьорд 

Кмети), по произход унгарец. 
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17. Първа пехотна дивизия дебаркира във Варна на 14 и 15 юни 1854 г., Втора пехотна 

дивизия – на 19 юни 1854 г., Трета пехотна дивизия – между 24 и 27 юни 1854 г. 

(Medical and surgical history, 1858, II: 6–8). 

18. 11th (Prince Albert's Own) Hussars – 18 офицери и 297 войници с командир 

подполковник Джон Дъглас. Щабът и два взвода на полка дебаркират при Варна на 3 

юли 1854 г. От 9 юли до 27 юли на лагер при Девня (Medical and surgical history, 1858, I: 

68). Франсес Дъбърли пише в своя дневник: „Четвъртък, 29-ти [юни 1854 г.]. Днес 

към нас се присъединиха два взвода от 11-ти Хусарски“ (Journal kept during the Russian 

War., op. cit., p. 41). 

19. От 21 юни на лагер при Девня (Река Девня). Франсес Дъбърли пише: „Сряда, 21-ви. 

Гвардейците от 5-ти Драгунски и два взвода от 13-ти полк на Леките драгуни се 

присъединиха днес към нашия лагер. Първите заеха позиция близо до реката, но 13-ти 

се настани точно от дясната ни страна, между 17-ти Улански и нас“ (Journal kept 

during the Russian War., op. cit., p. 36).  

20. Първа пехотна дивизия (1st Division of Infantry) – командир генерал-лейтенант 

принц Джордж, херцог на Кембридж (Lieutenant-General George William Frederick 

Charles, 2nd duke of Cambridge); Гвардейска бригада (Guards Brigade) – генерал-майор 

Хенри Бентинк (Major-General Henry Bentinck): 1st (or Grenadier) Regiment of Foot 

Guards (3rd Battalion) – полковник Томас Ууд (Colonel Thomas Wood). Полкът в състав 

– 32 офицери и 948 сержанти и войници дебаркира при Варна на 14 юни 1854 г. на 

борда на парахода „Златно руно“ (Golden Fleece), Coldstream Regiment of Foot Guards 

(1st Battalion) – полковник Чарлз Мъри Хей (Colonel Charles Murray Hay). Полкът в 

състав – 35 офицери, 919 сержанти и войници и 32 жени дебаркира при Варна на 14 

юни на борда на парахода „Анди“ (Andes), Scots Fusilier Guards (1st Battalion) – 

полковник Джордж Диксън (Colonel George Dixon). Полкът в състав – 29 офицери и 935 

сержанти и войници дебаркира при Варна на 14 юни 1854 г. на борда на военния 

параход „Самум“ (H.M.S. Simoom); Хайленд бригада (Highland Brigade) – генерал-

майор Колин Кембъл (Major-General Sir Colin Campbell): 42nd (The Royal Highland) 

Regiment of Foot – подполковник Дънкан Александър Камерън (Lieutenant-Colonel 

Duncan Alexander Cameron). Полкът в състав – 32 офицери, 45 сержанти, 20 

барабанисти и гайдари и 850 войници дебаркира при Варна на 15 юни 1854 г. на борда 

на парахода „Хидасп“ (Hydaspes), 79th (Cameron Highlanders) Regiment of Foot – 

подполковник Едмънд Джеймс Елиът (Lieutenant-Colonel Edmund James Elliot). Полкът 

в състав – 31 офицери и 917 сержанти и войници дебаркира при Варна на 15 юни 1854 

г., на борда на парахода „Камбрия“ (Cambria), 93rd (Sutherland Highlanders) Regiment of 

Foot – подполковник Уилям Бернард Ейнсли (Lieutenant-Colonel William Bernard 

Ainslie). Полкът в състав – 33 офицери и 911 сержанти и войници дебаркира при Варна 

на 15 юни 1854 г. на борда на парахода „Мелбърн“ (Melbourne); Полева артилерия (1st 

Division Artillery) – подполковник Ричард Дейкърс (Lieutenant-Colonel Richard Dacres) –

командващ. Батарея „А“ (A Field Battery) – капитан Дейвид Уилям Пейнтър (Captain 

David William Paynter), батарея „Х“ (H Field Battery) – капитан Едуин Удхаус (Captain 

Edwin Wodehouse). Артилерията дебаркира при Варна на борда на ветрохода „Янус“ 
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(H.M.S. Janus) (Medical and surgical history, 1858, I: 98, 106, 124, 280, 382, 420); England’s 

artillerymen: an historical of the services of the Royal Artillery, from the formation of the 

regiment to the amalgamation of the Royal and Indian artilleries in 1862. By James Alexander 

Browne. London, Hall, Smart and Allen, 1865, p. 221; The History of the Royal Artillery 

(Crimean Period) by Colonel Julian R. J. Jocelyn. London, John Murray, 1911, p. 14, 153); 

http://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/854GAA.pdf 

21. Втора пехотна дивизия (2nd Division of Infantry) – командир генерал-лейтенант сър 

Джордж де Лейси Евънс (Lieutenant General Sir George De Lacy Evans); 1st Brigade – 

Major General John Pennefather (генерал-майор Джон Пенефатер): 30th Regiment of Foot 

– подполковник Джеймс Томас Молеверер (Lieutenant-Colonel James Thomas 

Mauleverer. Полкът в състав 705 войници и сержанти и 27 офицери дебаркира във 

Варна на 19 юни 1854 г. на борда на военния параход „Самум“ (H.M.S. Simoom); 55th 

Regiment of Foot – подполковник Чарлз Уорън (Lieutenant-Colonel Charles Warren). 

Полкът в състав 884 войници и сержанти и 31 офицери дебаркира във Варна на 19 юни 

1854 г. на борда на парахода „Анди“ (Andes); 95th Regiment of Foot – подполковник 

Джеймс Уебър Смит (Lieutenant-Colonel James Webber Smith). Полкът в състав 911 

войници и сержанти и 30 офицери дебаркира във Варна на 19 юни 1854 г. на борда на 

парахода „Златно руно“ (Golden Fleece); 2 nd Brigade – Brigadier General Henry Adams 

(бригаден генерал Хенри Адамс): 41st Regiment of Foot – подполковник Джеймс Еман 

(Lieutenant-Colonel James Eman). Полкът в състав 866 войници и сержанти и 26 

офицери дебаркира във Варна на 19 юни 1854 г.; 47th Regiment of Foot – подполковник 

Уилям О'Грейди Хали (Lieutenant-Colonel William O'Grady Haly). Полкът в състав 889 

войници и сержанти и 32 офицери дебаркира във Варна на 19 юни 1854 г. на борда на 

парахода „Камбрия“ (Cambria); 49th Regiment of Foot – подполковник Джон Торнтън 

Грант (Lieutenant-Colonel John Thornton Grant). Полкът в състав 907 войници и 

сержанти и 27 офицери дебаркира във Варна на 19 юни 1854 г. Полева артилерия (2nd 

Division Artillery) – капитан Джеймс Уилям Фитцмайер (Captain James William 

Fitzmayer) – командващ, батарейни командири – капитан Джон Търнър (Captain John 

Turner) и капитан Чарлз Триганс Франклин (Captain Charles Trigance Franklin) (Medical 

and surgical history, 1858, I: 234, 324, 430, 274, 300, 310); England’s artillerymen, Op. cit., 

p. 221; http://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/854GAA.pdf 

22. Трета пехотна дивизия (3rd Division of Infantry) – командир генерал-майор сър 

Ричард Ингланд (Major General Sir Richard England); 1st Brigade – Brigadier General Sir 

John Campbell (бригаден генерал Джон Кембъл): 1st Regiment of Foot – подполковник 

Джордж Бел (Lieutenant-Colonel George Bell). Полкът в състав 911 войници и сержанти 

и 30 офицери дебаркира във Варна на 25 юни 1854 г.; 38th Regiment of Foot – 

подполковник Джон Джаксън Лаут (Lieutenant-Colonel John Jackson Lowth). Полкът в 

състав 910 войници и сержанти и 32 офицери дебаркира във Варна на 25 юни 1854 г.; 

50th Regiment of Foot – подполковник Ричард Уоди (Lieutenant-Colonel Richard Waddy). 

Полкът в състав 910 войници и сержанти и 31 офицери дебаркира във Варна на 24 юни 

1854 г. на борда на парахода „Камбрия“ (Cambria); 2nd Brigade – Brigadier General Sir 

William Eyre (бригаден генерал Уилям Еър): 4th Regiment of Foot – подполковник 

https://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/854GAA.pdf
https://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/854GAA.pdf
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Хенри Коуб (Lieutenant-Colonel Henry C. Cobbe). Полкът в състав 911 войници и 

сержанти и 32 офицери дебаркира във Варна на 23 август 1854 г.; 28th Regiment of Foot 

– подполковник Франк Адамс (Lieutenant-Colonel Frank Adams). Полкът в състав 899 

войници и сержанти и 31 офицери дебаркира във Варна на 24 юни 1854 г. на борда на 

военния параход „Самум“ (H.M.S. Simoom) и транспорта „Мери Ан“ (Mary Anne); 44th 

Regiment of Foot – подполковник Огъстъс Алмерик Спенсър (Lieutenant-Colonel 

Augustus Almeric Spencer). Полкът в състав 861 войници и сержанти и 31 офицери 

дебаркира във Варна на 27 юни 1854 г. Полева артилерия (3rd Division Artillery) – 

полковник Уилям Робърт Нийдам (Colonel William Robert Needham) – командващ, 

батарейни командири – капитан Уилям Суинтън (Captain William Swinton) и капитан 

Джордж Робърт Баркър (Captain George Robert Barker) (Medical and surgical history, 

1858, I: 130, 262, 318, 148, 226, 288); England’s artillerymen, Op. cit., p. 221; 

http://www.cgsc.edu/CARL/nafziger/854GAA.pdf 

23. Село Кадъ кьой – на кръстовището на бул. „Владислав Варненчик“ и бул. 

„Република“ (западна промишлена зона), изселено през 1892 г.  

24. 4-ти пехотен полк дебаркира при Варна на 23 август 1854 г. (Medical and surgical 

history, 1858, I: 148). 

25. Полкът (295 войници и сержанти и 20 офицери), с командир капитан Адолфус 

Бъртън, дебаркира при Варна на 13 юни 1854 г. От 21 юни – на лагер при Девня (Река 

Девня) (Medical and surgical history, 1858, I: 12).  
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