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Abstract. Field research conducted in the southern slopes of the rock massif Sinite Kamani in Sliven Stara Planina Mt revealed nu-
merous traces of ancient and medieval iron mining and metallurgy: remains of ancient mines, rock dumps from ore processing and rolled 
cinder, аnd metallurgy slags indicating the sites of ore processing, as well as and other artifacts associated with these activities.

Analysis of local iron ore and slags from ancient iron mining shows that a hematite ore and limonite manifestations found in the area 
were used as sources for these activities. The ore was obtained by open mining and processed to metal in primitive furnaces by direct re-
duction by charcoal. Extraction of metal was low, as evidenced by the composition of the slags, which differs from those originating from 
late medieval furnaces by the higher content of residual iron oxides, which is an evidence for primitive early iron processing. The remains 
of antique and medieval ore and metallurgical settlement were found in the Yurta locality in the eastern part of the Sinite Kamani massif 
near the iron ore deposits operated in the antiquity. Byzantine written historical sources suggest that these are the remains of the fortified 
medieval village of Kamena. 

The finding of traces of ore mining and metallurgy in a large area lead to the conclusion that during Late Antiquity and the Bulgarian 
Middle Ages there existed a center for iron ore mining, processing and metallurgy. The beginnings of this activity should be referred to an 
early age. This area of iron mining and processing was guarded by fortresses, which simultaneously protected the important roads passing 
there. It is proposed that the early development of this industrial activity was one of the preconditions for the rise of the early Byzantine 
town and episcopal center Tsoida there, as well as for the economic and cultural prosperity of the medieval city Istlifinus (actual Sliven), 
which in Bulgarian Middle Ages was famous with his monastic community known as “Little Athos” or “Sliven small Mount Athons”.
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Резюме. Теренните проучвания в южните склонове на скалния масив на Сините камъни (Сливенска Стара планина) разкриха 
в един голям район многобройни следи от древен железодобив: останки от рудници, отвали скален материал от обогатяване на 
рудата, отвали от сгурии, указващи местата за преработка на рудата до метал и други артефакти, свързани с тези дейности. Тези 
следи позволяват да се приеме, че през Късната Античност и Средновековието тук е съществувал рударски и металургичен цен-
тър за добив на желязо. Началото на тази дейност следва да се отнесе към по-ранна епоха.

Анализът на местните железни руди и сгурии показва, че като суровинен източник тук са били използвани хематитовите и 
лимонитовите рудопроявления. Рудата е била изземвана чрез открити минни разработки и преработвана до метал в примитивни 
пещи посредством директна редукция с дървени въглища. Извличането на метала е било ниско, а съставът на сгуриите се разли-
чава от този на работилите по нашите земи късносредновековни железодобивни пещи. По-високото съдържание на остатъчни 
железни оксиди е свидетелство за по-примитивен, съответно по-ранен железодобив. Установени са останки от късноантично и 
средновековно рударско и металургично селище в мест. Юрта в източната част на Сините камъни, в близост до железорудното 
проявление, експлоатирано в древността. Византийските писмени източници позволяват тези останки да се идентифицират с 
укрепеното средновековно селище Камена. Железодобивният район е бил охраняван от крепости, служещи същевременно и за 
защита на преминаващите тук важни пътища. 

Изказана е тезата, че ранното развитие на такава важна промишлена дейност като железодобива е била една от предпостав-
ките за възхода на ранновизантийския град и епископски център Цоида, както и за икономическия и духовен просперитет на на-
следилия го средновековен град Истлифинус (днешен Сливен). През Българското Средновековие той се е славел с манастирската 
си общност, известна като „малък Атон“ или „Сливенската малка Света гора“. 

Ключови думи: рударство, железодобив, металургия, сгурии, Античност, Българско Средновековие. 
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Въведение

Още от най-дълбока древност плодородните поле-
та на Тракия, северните склонове на Балканския 
хребет и равнините край р. Дунав са били населя-
вани от народи, отличаващи се със самобитна кул-
тура. Техните достижения винаги са оказвали дъл-
боко въздействие на древните европейски племе-
на, обитаващи на север, североизток и северозапад 
от Балканския полуостров. Именно на Балканите, 
преди 7000 г. за пръв път в Европа човешките об-
щества се издигат на следващо стъпало на своето 
историческо развитие – били открити свойствата 
на първия метал – медта, металургията и техноло-
гията за изготвяне на оръдия от нея (Черных, 1978). 
Пак по тези земи 4000 г. по-късно започва добивът 
на желязо. Произведените от него оръдия на тру-
да и оръжия са притежавали много по-високи екс-
плоатационни характеристики в сравнение с тези 
на медните и бронзови изделия: механична якост, 
твърдост и износоустойчивост. Добивът на желязо 
станал фундамент на стопанския и духовен живот 
на тогавашното население, създаващ му известна 
сигурност на съществуване чрез производство на 
оръжие и оръдия на труда и позволявайки му да се 
снабдява с необходимите предмети чрез размяна с 
този особено ценен метал (Дачев и др., 1988). 

Според известния наш изследовател на древна-
та металургия Г. Коняров (1953) първите устано-
вени археологични следи от железодобив по наши-
те земи се отнасят към VI век пр. Хр., но вероятно 
добивът на желязо може да бъде отнесен и към по-
ранна епоха. Така през 1941 г. при изкопни рабо-
ти край останките на изчезналото с. Видня (видня 
– стара железодобивна пещ), което се е намирало 
край минералните извори Овча купел (София), 
под почвения слой е открито монетно съкрови-
ще. То е съдържало сребърни статери, сечени през  
550–441 г. пр. Хр. Под пласта с монетите е открит 
дебел слой от железни сгурии, т.е. железодобивът 
се е практикувал преди заравянето на съкровище-
то (Тахов, 1987). 

Повече сведения за железодобивна дейност по 
нашите земи и по-специално в района на гр. Сливен 
има в по-късните исторически източници, главно 
след XII век. За прочутите ковачи в гр. Авли, из-
чезнало селище на ~17 km източно от Сливен, кои-
то „работели от желязо предмети от всякакъв род“ 
съобщава в своята „География“ от 1153 г. арабски-
ят географ Ал Идриси (Недков, 1960). Вероятно 
за възстановяване на това важно производство, 
както е отбелязано в латински източник от 1206 г. 
„Йоанис (цар Калоян) отново заселил Авли с хора“ 
(Дьо Велардуен, 1985). Тези сведения намират по-
твърждение от археологични проучвания в този 
район: установени са останки от древен рудник за 
желязна руда и рударско-металургично селище в 
неговата близка околност. Според тези изследва-
ния южните склонове на Стара планина на запад от 

този район, към Сливен, също носят следи от стара 
железодобивна дейност (Лисицов, Марков, 1980). 

Още Шкорпил (1884) отбелязва съществуване-
то на стари рудници край гр. Сливен: „От римски 
времена види се да произлизат копаните трапища 
със следи от желязна и медна руда, които открихме 
в Сините камъни в околностите на горните Змеюви 
дупки.“ Това сведение се потвърждава от Коняров 
(1940), който съобщава, че „...сливенски гражда-
ни са разкрили хематитово орудяване в средните 
дялове на височините Сините камъни...“ в края на 
30-те години на миналия век. 

Сведения за железодобив в района на Сливен 
през османското владичество липсват, но някои 
стари традиции в обработката на желязо вероят-
но са се запазили през вековете, понеже Табаков 
(1923) отбелязва, че в началото на XIX век в  
гр. Сливен са се правели много хубави цеви на пуш-
ки, които се ценели като цариградските. Желязото 
се доставяло обаче от гр. Самоков. 

Настоящото проучване цели определяне на раз-
положението и описание на споменатите в литера-
турата останки от древен железен рудодобив в ра-
йона на гр. Сливен, тяхното топографско обвързва-
не, издирване на нови следи от рударска дейност, 
както и на останки от желязна металургия: сгурии 
от преработка на желязна руда, останки от мета-
лургични пещи и на други обекти, свързани с ме-
талодобива. Те трябва да послужат като ориентири 
при осъществяване на по-нататъшни целенасочени 
археометалургични проучвания. Методите за реа-
лизация на тези задачи бяха теренни обхождания 
и проучвания в изследвания район, събиране на 
образци от местни железни руди и сгурии от же-
лезодобив. Събраните образци от руди се анали-
зираха за установяване на съдържанието на метал 
и някои примеси в тях, а сгуриите се изследваха 
за определяне на вида на използваната желязна 
руда и ефективността на металургичния процес. За 
изпълнение на тези цели образците се подлагаха 
на класически химичен и оптичен микроскопски 
анализ (в отразена светлина) в лабораториите на 
Инженеро-педагогическия факултет (Сливен) към 
ТУ – София и в Химикотехнологичния и металур-
гичен университет – София. Рентгенофазовият 
и микрорентгеновият спектрален анализ на об-
разците се проведоха в Лабораторията за рент-
геноструктурен анализ към ХТМУ – София и в 
Лабораторията „Сканираща електронна микроско-
пия и микроанализ“ към ИОНХ – БАН. 

Изследването има предварителен характер, 
като резултатите от него се поддават на проверка и 
подлежат на допълнение и прецизиране. Изводите, 
засягащи хронологията на древния рудодобив и 
железодобив, подлежат на преосмисляне при ус-
тановяване на достатъчен археологичен материал 
в бъдеще. 

Изборът на район за издирване на следи от древ-
ни железодобивни обекти се основаваше на пред-
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варителните наши проучвания за останки от желяз-
на металургия под античната и средновековна кре-
пост „Маричино градище“ (фиг. 1) (Господинов, 
Дечев, 2007) и сведенията на Шкорпил (1884, 
1886) за „трапища със следи от железни и медни 
руди“ в района на Змеюви дупки. Тези сведения 
послужиха за избор на западната граница на про-
учването, а източната беше подсказана от съобще-
нието на Коняров (1940) за „сгурии, стари галерии 
и изкопи“ в източния дял на масива Сините камъ-
ни на Сливенска Стара планина. По такъв начин 
изследователските работи се осъществяваха в една 
ивица с ширина ~5 km, обхващаща южните скло-
нове на масива Сините камъни, ограничена между 
дълбоката клисура на Тютюнлъшка река от запад 
и скалистия пролом на Кушбунарска река от изток. 
Неговата горна хипсометрична граница се обусла-
вяше от следите от железни минерализации, които 
на места се откриват при надморска височина до 
700 m (фиг. 1). При проучванията се приемаше, че 
всички местни рудопроявления с повърхностни 
разкрития са били известни в древността, а по-бо-
гатите – експлоатирани. 

Изследваният масив се състои от палеозойски 
кварцпорфири и вулканоседиментни скали; три-
аски и горнокредни седименти – пясъчници, варо-
вити мергели и варовици. Районът има силно раз-
членен релеф в резултат на тектонски и ерозионни 
процеси, които са разкрили рудните тела. В ме-

талогенно отношение се отнася към Балканската 
(Старопланинска) структурно-металогенна зона 
с хидротермална магнетит-хематит-сидеритова 
и юрска седиментноморска формация, послед-
ната със значителен железоносен потенциал 
(Канурков, 1988).

В проучвания район се наблюдават карсто-
ви образувания: пещерите Змеюви дупки край 
Маарадере (Пещерна река – от турски) и такива в 
клисурата на потока Ешекусуран.

Бележки за древните металургични 
технологии

Според представите на Коняров (1953) за етапите 
на развитие на желязната металургия и еволюция-
та на конструкциите на използваните по нашите 
земи металургични пещи, металургията на желя-
зото е претърпяла няколко фази. 

Остатъци от най-първобитния железодобив се 
откриват във високите части на планините и това 
са малки купчини сгурии. Пещите са били ти-
гелни, с малък обем и съответно с малък добив. 
Построявани са били близо до рудните находища 
и горите (за производство на горивото и редуктора 
– дървените въглища). 

Като втори етап в металургията на желязото са 
пещите, които се откриват в Девинско в Родопите, 

Фиг. 1. Схема на древния железодобивен район край гр. Сливен

Fig. 1. Scheme of the ancient iron mining region near the town of Sliven
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край с. Българе в Малкотърновско и другаде. Те са 
били по-големи, с форма на шахта, разширяваща 
се в горната част. В тях вече е вдухван въздух за 
интензифициране на металургичния процес чрез 
използване на човешка енергия. Тези пещи също 
са били разположени най-често във високите дя-
лове на планините край рудното находище, което 
са използвали. Г. Коняров отбелязва: „Това ще 
са тракийски пещи, които са работили и по-къс-
но през римско време, възможно до IV век. Кога 
са спрели точно не се знае, нито пък се знае кога 
точно тяхната работа е подновена между IV и 
XII век.“ Рудата, която те са преработвали е била 
компактен, чист хематит или магнетит. 

Третият етап на развитие на желязна металур-
гия са саксонските разсовачови пещи (от „разсо-
вач“ – полученият железен слитък), ориентиро-
вачно в края на XIII век, които саксонците строят 
по реките, ползвайки вече водна енергия за зад-
вижване на меховете на пещите и за самокови-
те, изковаващи железните разсовачи (слитъци). 
Тук и сгурийните купища са вече по-големи. 
Саксонските пещи са усъвършенствани от дош-
лите през XVI век словени. Техните пещи са били 
пак разсовачови, но с по-големи размери и с по-
голяма производителност. Работили са у нас до 
втората половина на XIX век1. Следва да се под-
чертае, че в разсовачовите пещи е преработван 
главно естествено раздробен, гравитационно обо-
гатен, ситен магнетитов пясък. Същият е извличан 
чрез промиване на алувиални пясъци, съдържащи 
магнетитови зрънца, намиращи се като аксцесори 
в магмените скали. Такива железосъдържащи пя-
съци се откриват на много места в страната по еро-
дираните планински склонове и основно по речни-
те корита (Георгиев, 1978).

Тази фина желязна суровина е увеличила ин-
тензивността и пълнотата на извличане на же-
лязото от рудата. При твърдофазния процес на 
директната рудукция на железните оксиди с дър-
вени въглища пълнотата и скоростта на неговото 
протичане зависи в голяма степен от контактната 
повърхност между частиците на рудата и тези на 
редуктора – дървените въглища. По-фините части-
ци на железосъдържащите пясъци ще се редуцират 
по-бързо и по-пълно в сравнение с раздробения 
материал, получен от компактните железни руди, 
използвани през Античноста и Средновековието 
(Раковская, Саклинский, 1983). Използването на 
водна енергия за задвижване на духалата и пода-
ването на достатъчно въздух в пещите е позволя-
вало интензивно горене на дървените въглища и 
достигане на по-висока температура в сравнение 

с античните шахтови пещи – необходимо условие 
за по-пълна редукция на железните оксиди и по-
пълно отстраняване на нерудните примеси чрез 
тяхното стапяне. Поради това сгуриите от тези 
по-късни, по-съвършени пещи съдържат основно 
стопилка от файалит и малко остатъчни железни 
оксиди. 

В старата металургия обикновено са се прера-
ботвали железни руди с висока чистота, като не са 
били въвеждани никакви прибавки за регулиране 
на количеството и точката на топене на сгурията. 
Единствени сгурообразуватели са били неизбеж-
ните примеси в рудата – основно кварцът, мате-
риалът от зидарията на самата пещ и пепелните 
съставки на дървените въглища. Редукцията на 
рудата е ставала при ниска температура, при която 
добитото желязо не е включвало вредни примеси, 
но затова пък по-голямата част от него е отивала 
за образуване на силикати и загуби под форма на 
непълно редуцирани железни оксиди (Есин, Гелд, 
1964).

Относно високото остатъчно съдържание на 
желязо в отходите от процеса на директна редук-
ция на железните оксиди с дървени въглища, което 
се наблюдава и в сгуриите от Сливенско, извест-
ният наш изследовател на древния железодобив 
у нас Иван Трифонов (1921) отбелязва: „Както 
ще видим по-ясно, богатата на желязо сгурия не 
е грешка, а една необходимост на всички т. нар. 
„директни процеси“, при които направо от руда-
та се получава меко желязо или стомана.“ При 
директната редукция на желязната руда до метал 
за отстраняване на основния примес в преработ-
ваните хематитови и магнетитови руди – кварца, 
същият следва да се свърже като по-леснотопимо 
съединение – файалит (точка на топене 980 °С), за 
да премине в сгурията по реакцията 2FeO + SiO2 → 
Fe2SiO4 (Николов, Алипиева, 1972). Оттук и зако-
номерно произтичащите големи загуби на желязо 
в сгуриите при този процес на директна редукция 
на железните оксиди (файалитът съдържа 54,3% 
FeO). Колкото по-ниско е съдържанието на кварц 
в изходната руда, толкова по-малки ще бъдат загу-
бите на желязо в сгурията. 

Един от важните фактори, водещи до непълно 
извличане на метала от рудата, е свързан с нейната 
недостатъчна предметалургична подготовка, об-
хващаща сепариране от нерудни примеси и нейно-
то раздробяване и стриване. Щателната предмета-
лургична подготовка на рудата – отстраняването 
на неорудения скален материал, раздробяването и 
достатъчно пълното стриване на компактната руда 
са важни предпоставки за получаване на повече 
и по-качествен метал и по-малки негови загуби в 
сгуриите. На практика обаче подготовката на руда-
та и нейната преработка до метал, дори в послед-
ния етап от развитие на нашата стара металургия 
– средата на XIX век, са били толкова примитивни, 
че през 1849 г. френският учен и пътешественик 

1 По данни на Георгиев (1978) последният „самоков“ в 
Неврокоп е работил до 1914 г. (бел. ред.)
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Ами Буе, проучващ геологията, рудодобива и ме-
талургията по нашите земи, описва извършването 
на тези процеси по следния начин (Извори на ру-
дарството..., 2003): „Във вида, в който се подава 
рудата понастоящем в пещите и най-силният огън 
не е в състояние да извлече всичката руда (т.е. ме-
тал). Една голяма част остава винаги в сгурията 
и дори рудосъдържащите скални части излизат от 
огъня почти непокътнати. Така купчините сгурия 
изглеждат наистина на съкровищница, натрупана 
за потомството. Един сръчен майстор би прека-
рал повторно с печалба тези сгурии през огъня, 
натрошени и разпрашени, те биха могли да бъдат 
стопени дори в съвременна пещ... Може да се из-
числи, че една ока желязо (се получава) от 10 оки 
повече или по-малко чиста руда“ (т.е. извличането 
на желязо от рудата не превишава 25% – бел. авто-
ра). Технологичните процеси на предметалургич-
на подготовка на рудата и нейната преработката 
до метал, осъществявани в древността по нашите 
земи, без съмнение са били още по-несъвършенни, 
което обяснява високото съдържание на непрера-
ботена руда в сгуриите от Сливенския район. 

Резултати

Останки от античен и средновековен 
железен рудобив и металургия в местността 
„Змеюви дупки“

Южен склон под крепостта „Маричино гради-
ще“. Предишни наши проучвания (Господинов, 
Дечев, 2007) установиха следи от древна желязна 
металургия край останките на късноантичната и 
средновековна крепост „Маричино градище“, на-
мираща се високо (н. в. 810 m) в масива на Сините 

камъни на Сливенска Стара планина. Крепостта е 
разположена върху южната страна на хребета, ид-
ващ от билото на планината, ограничен от дълбо-
ката клисура на Тютюнлъшка река от запад и от 
скалистия пролом на Равна река от изток (фиг. 1). 
Тук под крепостта се открояват два големи отвала 
сгурии от железодобива. Горният отвал се намира 
върху скална тераса (н. в. 630 m) и представлява 
лещовидно тяло с площ от ~30 m2 и видима висо-
чина над терена до 1,5 m. По най-груба оценка тях-
ното количеството надвишава 500 t. Поради това, 
че част от този материал е изземван за повторна 
металургична обработка, е нарушена стратифика-
цията на насипаните сгурии и е невъзможно да се 
определи характера на наслоенията през различни-
те периоди на металодобив. 

Отвалът се състои от късове железни сгурии с 
ръждиво-кафява повърхност и синкаво-виолетов 
до черен цвят с метален блясък (фиг. 2а). Те са с 
висока порестост, а относителната им плътност ва-
рира от 3,40 до 3,65 t/m3. Микроскопските и рент-
генофазови изследвания показват, че те се състоят 
от непреработени частици раздробена хематитова 
руда с размери 2–5 mm и кварц, споени с файалит. 
Откриват се и частици от неизгорели дървени въг-
лища, използвани като редуктор и гориво в мета-
лургичния процес (фиг. 2b). Съдържанието на же-
лязо в сгурията, което е под формата на железни 
оксиди и файалит, определено в няколко образци, 
е между 37 и 40%. Без съмнение, тук в древност-
та се е осъществявал процес на директна редук-
ция на компактна хематитова руда (раздробена за 
металургична преработка) с дървени въглища. В 
отвала се срещат също парчета от тухли и късове 
от облицовката на пещите, както и фрагменти от 
битова керамика – дръжки с елипсовидно сечение 
от стомни, притежаващи орнамент от вдлъбнатини 

Фиг. 2. Останки, открити в отвала от железни сгурии под античната и късносредновековна крепост „Маричино 
градище“
а – образци от сгурии; b – останки от дървени въглища в сгуриите; c – фрагменти от средновековна битова керамика

Fig. 2. Remains discovered in the slag dumps of iron ores under the antique and late medieval Marichino Gradishte 
fortress
a, pieces of slag; b, remains of charcoal in iron slags; c, fragments of medieval pottery
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(фиг. 2с). Подобна керамика беше открита в раз-
положената наблизо късноантична и среднове-
ковна крепост „Маричино градище“ (Господинов, 
Дечев, 2007).

По-ниско на същия склон се открива втори, 
още по-голям сгуриен отвал (фиг. 3), разсипан 
по стръмнината под голяма тераса, върху която 
се е осъществявала металургичната преработка 
на рудата. Характеристиката на металургичните 
отходи е същата, както тази от горния отвал. Те 
също имат високо съдържание на желязо (~40%). 
Преработвана е основно хематитова руда, късчета 
от която могат да се открият заедно с пръснатите 
останки от сгурии. При внимателен оглед могат да 
се открият късчета лимонитова руда, непреминала 
през металургична обработка и спечени ошлакова-
ни глинени късове – останки от вътрешната зида-
рия на работилите тук пещи.

Химичният и фазовият състав на местните же-
лезни сгурии се различава от този на сгуриите от 
железодобивните пещи (видните), работили през 
Късното Средновековие и до средата на ХІХ век 
по нашите земи (Трифонов, 1921). В последните 
загубата на желязо в сгуриите идва основно от 
файалита, докато в местните сгурии остатъчното 
желязо е главно под форма на непълно редуцирани 
железни оксиди, а файалтът е малко. Това означа-
ва по-големи загуби на желязо в сгуриите от мест-
ния железодобив, което обуславя същевременно 
по-голямата маса на сгурията. Обяснение на тези 
различия следва да се търси както в начина на про-
веждане на металургичния процес в примитивните 
древни пещи, работили тук, така и в особеностите 
на използваната желязна суровина. Несъвършената 
конструкция на местните пещи не е създавала ус-
ловия за правилно протичане на металургичния 

процес и достатъчно висока степен на извличане 
на метала от недостатъчно подготвената за мета-
лургична преработка руда. 

Западен склон на скалистата клисура на 
Маарадере в мест. Змеюви дупки. Повърхността 
на склона, при н. в. от 400 до ~700 m е заета глав-
но от кварцитизирани пясъчници, оцветени в 
червено от хематитова минерализация (състав по 
един анализ: SiO2 76,60 wt.%, Fe2O3 16,70 wt.%), 
от кварцпорфири и метаморфозирани варовици. В 
по-ниските части на релефа в червенооцветените 
пясъчници се открояват бели и ръждиви калцито-
ви и кварцови жили, като се срещат и брекчи – ва-
ровикови късове със спойка от железни минерали-
зации. В долната част на склона на места се наблю-
дават жили от жълто-кафяви лимонитови маси във 
варовиковите скали и пръснатите късове желязна 
руда, изровени от пороите. 

Рудопроявлението (фиг. 4) е било експлоатира-
но в древността, за което свидетелстват лабиринта 
от полузасипани траншеи и насипи от раздробени 
късове скален материал – основно варовик, с вклю-
чения от железни оксиди. Очевидно това са отва-
ли, получени от сепариране на раздробена орудена 
скала. Лимонитовата руда е била изземвана плит-
ко от нейните повърхностни разкрития. Този тип 
рудни находища са били най-достъпни и удобни 
за разработка в древността поради примитивните 
оръдия на труда, с които са разполагали рударите. 
Те са копаели недълбоки траншеи и са изхвърляли 
на една страна неорудената скална маса, при кое-
то са се образували наблюдаваните отвали. При 

Фиг. 3. Отвал от сгурия от древния железодобив под 
крепостта „Маричино градище“ (поглед от юг)

Fig. 3. Slag dump from ancient ore processing under the 
Marichino Gradishte fortress (view from south)

Фиг. 4. Изглед от древен рудник (система от траншеи) 
за изземване на лимонитова  руда на западния склон на 
Маарадере (мест. Змеюви дупки). Наблюдават се отва-
ли от обеднена на руда скална маса (поглед от юг).

Fig. 4. A view from south of an open ancient mine (a sys-
tem of trenches) used to dig limonite ore at the west side of 
Maaradere in the Zmеyuvi Dupki locality. Rock dumps of 
depleted ore are visible (view from south).
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древните разработки, освен че са засегнати най-
горните части на рудопроявлението, като правило 
са експлоатирани само най-богатите руди. 

В западната част на рудопроявлението, във ва-
ровиците, се очертават няколко неголеми, разкри-
ти от ерозията, лещовидни рудни тела. В долната, 
югоизточна част на орудената зона, в дъното на 
стара траншея, прокарана във варовикови скали 
може да се проследи на ~20 m недокрай използва-
но рудно тяло. 

Лимонитовата руда тук се явява в различни 
цветови и текстурни разновидности. Среща се чер-
на и черно-ръждива, с полуметален блясък, както 
и кафява руда. Преобладава такава със землеста, 
шуплеста структура (фиг. 5a), като шуплите са за-
пълнени с калцит. Относителната плътност на ру-
дата варира от 3,30 до 4,45 t/m3. Няколкото ориен-
тировачни анализа, направени от избрани образци 
руда, дават от 46 до 52% желязо под форма на же-
лезни оксиди и съдържание на CaCO3 от 11 до 17%. 
Микрорентгеновият спектрален анализ на образец 
руда показа съдържание на: Fe2O3 – 51,68%, S – 
1,22%, CaO – 13,30%, SiO2 – 37% и K2O – 1,88%. 
Съдържанието на сяра в рудата, както и нейната 
шуплеста структура, позволяват да се приеме, че 
рудопроявлението представлява „желязна шапка“ 
над първично сулфидно находище.

С порьозната си структура тази руда лесно се 
раздробява, а при нагряване >250 °С се дехидрати-
ра, увеличавайки своята реакционна повърхност и 
химична активност. Поради това процесът на ней-
ната редукция до метал протича при сравнително 
ниски температури (650–750 °С). Тези температу-
ри са били достижими дори в примитивните тра-
пови пещи (Беккерт, 1988). С тези си особенности 
местната лимонитова руда, макар и съдържаща 

значително количество карбонатни примеси, без 
съмнение е била предпочитана суровина в най-
ранната желязна металургия. Такава се е практи-
кувала в района на рудника в древността, за което 
свидетелстват раздробените късове сгурия (с ос-
татъчно съдържание на желязо >40%), с които е 
осеян склонът, непосредственно под рудното на-
ходище. Останки от металургични пещи тук обаче 
не бяха установени. 

На терена на рудника откъм неговата югоиз-
точна страна, на склона на дълбока ровина бяха 
намерени разкрити от пороите няколко фрагмен-
ти от дебелостенни сиво-черни керамични съдове. 
Последните са изработени на ръка от непречистена 
глина (фиг. 5b). Тези керамични материали, по кои-
то ориентировъчно би могло да се датира времето 
на експлоатация на рудника, следва да бъдат отне-
сени към Предримската епоха. Подобна по форма 
и структура керамика е открита западно, недалеч 
от този район, край крепостта в мест. Хисарлъка 
(Щерева, 1993). Там се откриват останки от тра-
кийско селище от Ранножелязната епоха.

Логично е да се предположи, че в района на 
Сливен, където в древността е съществувала раз-
вита керамична промишленост (Ковачев, 2003), 
яркооцветените минерали на желязото лимонит и 
хематит, с които изобилства района, са били поз-
нати твърде рано и употребявани като оцветители 
върху керамиката и други битови и култови пред-
мети преди да са били използвани за извличане на 
желязо. Относно предположението за ранно нача-
ло на експлоатация на това рудопроявление, пред-
ставляват интерес разсъжденията на Тодорова и 
Начева (1972), търсещи обяснение на предназна-
чението на праха от лимонитова руда, открита в 
енеолитните погребения край Девня. „Възниква 

Фиг. 5. Желязно рудопроявление, западно от клисурата на Маарадере в мест. Змеюви дупки
а – образец от лимонитова руда; b – фрагменти от сива тракийска битова керамика от района на рудника

Fig. 5. An ore show west of the Maaradere gorge in the Zmеyuvi Dupki locality
а, a sample of limonite ore; b, fragments of gray Thracian potery from the limonite mine
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въпросът за технологията на приложение на тези 
руди в керамичното производство, а той е свързан 
с проблем, дали в рамките на тази технология би 
могло да се синтезира по някакъв начин, желязо. 
Ако наличието на този окис не може да намери 
обяснение във връзка с този проблем, то остава да 
се предположи, че се касае за използване в погре-
бален ритуал, а може би и в бита на лимонитовите 
конкреции. Обаче, каквото и да се окаже предназ-
начението на железния окис от погребенията, той 
е още един свидетел, че древният човек, обита-
вайки един богат руден район, не е отминавал без 
интерес срещащите се рудни находища и според 
възможностите и познанията си ги е използвал в 
свое то ежедневие.“

Източната страна на клисурата на Маара-
дере в мест. Змеюви дупки. В подножието на 
кли сурата се наблюдават карстови образувания, 
дали името на местността. Внушителен водопад 

с височина >40 m се спуска от скална тераса. От 
нейната източна страна върху денудирания склон 
се откроява падина с дълбочина ~4 m, постепенно 
снишаваща се към коритото на потока (фиг. 6а). 
По нейната обширна повърхност, с площ ~3 dka, 
се наблюдават купчини раздробена орудена скала 
– кварцови пясъчници, оцветени в червено от хе-
матитова минерализация. В нейната горна, север-
на част, в два полузатрупани изкопа напречно на 
склона близо до контакта с кварцпорфирите се на-
блюдава хематитова руда (фиг. 6b). Тя е тъмночер-
вена и синкаво-черна, с метален блясък, с масив-
на, а на места (по периферията на рудното тяло) 
петниста текстура. Относителното тегло варира от 
4,30 до 4,95 t/m3. Химичният анализ на избрани об-
разци даде високо съдържание на желязо (56–60%) 
под формата на железни оксиди и SiO2 (8–11%). 
Без съмнение, това са изкопите, чрез които в края 
на 30-те години на миналия век тук е открито же-

Фиг. 6. Желязно рудопроявление източно от клисурата на Маарадере в мест. Змеюви дупки
а – oтвал от обеднена на руда скална маса в късноантична и средновековна кариера за добив на хематитова руда (поглед 
от север); b – образец от хематитова руда; с – вход на малка галерия (вид от юг); d – каменен хаван за стриване на руда 
(вътрешен диаметър при дъното 0,5 m)

Fig. 6. An ore show east of the Maaradere gorge in the Zmеyuvi Dupki locality
a, rock dump from the mining activity in the antique and medieval quarry type mine for hematite ore (view from north); b, a sample 
of hematite ore; с, the entrance of a small gallery (view from south); d, a stone mortar for crushing of ore (internal diameter of the 
bottom 0.5 cm)
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лезорудното проявление, отбелязано от Коняров 
(1940) и по-рано от Шкорпил (1884). То изглеж-
да пластообразно, с видима дебелина от 0,4–0,6 m 
и има ЮИ–СЗ простиране. Особеностите на тази 
падина, в северната част на която се наблюдава 
орудяването, позволяват да се приеме, че същата е 
древна минна разработка от кариерен тип, форма-
та на която се е диктувала от обширните разкрития 
на рудното тяло. 

Източно, на ~200 m от разгледаното рудно 
тяло, напречно на склона се открояват полуза-
сипани траншеи, дължината на някои от които 
може да се проследи на 15–20 m. В някои от тях 
се забелязва скала, орудена със землест хематит. 
Непосредственно под тези стари изкопи се вижда 
голям отвал от ситно раздробен скален материал 
със следи от желязна минерализация, резултат от 
сепариране на рудата. Неговата площ е ~40 m2 при 
видима височина 2 m. Западно, по-ниско в склона 
се откроява малка галерия (фиг. 6с), в чийто отвал 
се намират скални късове с едва забележими пет-
на от малахит. В по-ниската, югозападната част на 
склона също се среща землеста черно-кафява руда 
с шуплеста текстура, със съдържание на железни 
оксиди 66–73% (Fe 45–52%), S ~1,0% и Cu ~0,6%, 
с примес основно от карбонати. Последните със-
тавки позволяват да се приеме, че тази руда също 
представлява „желязна шапка“ на халкопиритно 
находище, какъвто генезис беше предположен по-
горе и за рудопроявлението от западната страна на 
клисурата на Маарадере. Тук също така се наблю-
дават късове от варовити брекчи, споени с желез-
ни минерализации. 

Проучването в района показа, че в древността 
тук се е получавало желязо. Над голямата разра-
ботка от кариерен тип се откриха едрораздробени 
късове от металургични отходи. Повърхноста им 
е ръждиво-кафява, а ломът синьо-виолетов с ме-
тален блясък, текстурата масивна, но притежава 
значителна порестост, поради което и относител-
ната им плътност е <3,70 t/m3. Микроскопският 
анализ показва, че те се състоят от ъгловати части-
ци, споени със стопилка. Рентгенофазовият анализ 
определи изграждащите ги частици като хемати-
тови, отчасти редуцирани до FeO, които са спое-
ни със стопилка от файалит. Присъства и кварц. 
Съдържанието на остатъчно желязо в тези сгурии 
е високо (~40%), както в сгуриите, проучвани в за-
падната част на масива. Подобна характеристика 
имат и пръснатите късове сгурии, разкриващи се в 
подножието на склона. 

Резултатите от изследването на местните сгу-
рии позволяват да се приеме, че тук е осъществя-
ван процес на директна редукция, преимущест-
вено на хематит от местното рудопроявление. Но 
големи отвали от сгурии, каквито се откриват на 
западната страна на проучвания район, под кре-
постта „Маричино градище“, тук не бяха уста-
новени. Възможно е мястото на металургичната 

дейност да е било в подножието на склона, който 
не беше щателно изследван, понеже теренът там е 
култивиран. Свидетелство, че и там се е развивала 
дейност, свързана с металургията, е откриването 
край потока в подножието на планинския склон 
на голям хаван за раздробяване и стриване на 
руда (фиг. 6d). Той е изработен от масивен блок 
от кварцпорфир и има външен диаметър в горната 
част 0,85 m, дебелина на стената 0,14 m, вътрешен 
диаметър при дъното 0,5 m и дълбочина 0,65 m. 
Подобни по форма каменни хавани за раздробя-
ване на руда се откриват и в други древни мета-
лодобивни райони, напр. край рудник „Медет“ в 
Средна гора (Nenov, 2008). 

Бяха открити и неголям брой фрагменти от ан-
тична и средновековна битова и строителна кера-
мика. Те биха могли да послужат ориентировъчно 
за датиране на железодобива тук. Откритата бито-
вата керамика основно е представена от фрагмен-
ти от съдове с лентовидна дръжка и пръстеновид-
но столче, изработени от добре пречистена глина, 
някои покрити с червена и черна ангоба. Подобни 
керамични съдове са открити в трако-римския и 
ранновизантийски некропол от II–IV век сл. Хр. 
в източната част на гр. Сливен (Ковачев, 2003). 
Откриха се също късове от строителна керами-
ка – плоски керемиди, характерни за Късната 
Античност и тухли, обмазани с хоросан. 

Установените артефакти, свързани с железодо-
бива и горните разсъждения позволяват да се защи-
ти тезата, че тук интензивен рудодобив е упражня-
ван през трако-римската и византийска Античност, 
както и през Българското Средновековие. Неговото 
начало трябва да се търси в един ранен период, 
не по-късно от средата на първото хилядолетие  
пр. Хр. Това се подкрепя от двете колективни на-
ходки през 1963 г. в мест. Змеюви дупки на брон-
зови брадвички и форми за отливането им от 
епохата на Късния Бронз (Костова-Бацова, 1972). 
Друг довод в полза на горната теза са останките от 
древна крепост в СЗ част на хребета, недалеч над 
рудника. Нейното проучване показва, че разкрита-
та „…фрагментирана керамика по терена на кре-
постта е тракийска – от ранната и късножелязна 
епоха, съответно между VI и I век пр. Хр., както и 
такава от периода на късната античност (V–VI век 
сл. Хр.) – късове от амбалажна и битова керамика с 
тъмносив цвят.“ (Лисицов, 2010). Разположението 
на крепостта на планинския хребет над рудника и 
характерът на нейния градеж (каменни блокове на 
кална връзка) позволяват да се приеме, че това е 
типична тракийска крепост. И както утвърждава 
Велков (1972) „...изследването на многобройни-
те тракийски крепости и разположените наблизо 
селища по планините (Хемус, Родопи и т.н.) от 
предримската епоха в бъдеще вероятно ще донесе 
нови данни за рударството, понеже много от тях са 
възникнали именно с оглед на възможността това 
население да се занимава с рударска дейност.“
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Останки от укрепено рударско  
и металургично селище в местността 
Юрта в източната част на Сините камъни 
и останки от рудодобив и желязна 
металургия

Мест. Юрта (старо, изоставено селище – от тур-
ски) се намира в ЮИ дял на масива Сините камъ-
ни, между клисурите на Дълбоки дол от запад и на 
Кушбунарска река на СИ (фиг. 1). Тук извежда стар 
път, който свързва всички железодобивни обекти 
по южните склонове на масива Сините камъни. 
Той започва от подножието на западния склон в 
мест. Змеюви дупки, пресича потока на Дълбоки 
дол и достига мест. Юрта, където върху ~60 dka 
се наблюдават развалини на непознато селище: ос-
танки от защитни каменни зидове с дебелина до 
1,60 m, съхранени на височина до 0,80 m, остан-
ки от полукръгли каменни фундаменти, възможно 
основи на някогашни защитни съоръжения, както 
и руини от вътрешни каменни постройки (фиг. 7 
и 8). Зидарията основно е от плочи пясъчник на 
кална спойка. От запад и юг селището е естестве-
но защитено от стръмните склонове на клисурата 
на Дълбоки дол, но и там се открояват останки от 
зидове и почти затрупан ров, който се проследява 
откъм южната страна на склона. От СИ част на раз-
валините останки от зидове с внушителна ширина 
(~2 m) заграждат квадратно пространство с площ 
~3,60 dka (фиг. 8), вероятно вътрешна цитадела на 
укрепеното селище. 

Навсякъде в пространството, очертано от тези 
развалини и в неговата близка околност, се откри-
ват железни сгурии, пръснати на голяма площ. Те 
често са затрупани от земна маса и са различими 

само по неравностите на терена и по отделните 
късове сгурия. Особено многобройни са останки-
те от металургичната дейност северно над разва-
лините, във високата част на склона, сега залесе-
на и затова трудна за проучване. В СЗ част сред 
развалините се открояват няколко големи отвала. 
Част от тях представляват плочести образувания, 
състоящи се от късове сгурия, споени от желез-
ни хидроксиди в резултат от многовековните ат-
мосферни влияния. Количеството им е толкова 
голямо, че са били използвани като строителен 
материал – откриват се вградени в останките от 
каменните зидове. 

Малките купчини сгурии обикновено са съста-
вени от ситно раздробен ръждиво-кафяв порьозен 
материал с високо съдържание на остатъчно же-
лязо, основно под форма на нередуцирани желез-
ни оксиди, както и калцит. Този порьозен сгуриен 
материал има относителна плътност ~2,9–3,1 t/m3, 
по-ниска от плътността на едрите късове сгурия 
(3,4–3,6 t/m3) от откриващите се тук големи отва-
ли. Микроскопските наблюдения и рентгенофазо-
вият анализ на последните показват, че те са със-
тавени от частици непреработени железни оксиди, 
споени със стопилка от файалит, както и кварц, 
характерен примес към местната руда. В сгуриите 
се наблюдават и включения от неизгорели дърве-
ни въглища. Горните данни дават основание да се 
твърди, че като суровина в металургичния процес 
е ползвана основно хематитова руда, сгуриите от 
преработката на която изграждат големите отвали. 
А пръснатите малки купчинки ситно раздробени 
металургични отходи могат да се приемат като 
свидетелство за преработка на лимонитова руда в 
примитивни трапови пещи в един по-ранен период 
(Георгиев, 1978).

Фиг. 7. Руини от антично и средновековно рударско и металургично селище в мест. Юрта в източната част на ма-
сива Сините камъни (поглед от юг)

Fig. 7. Ruins of an antique and medieval settlement of miners and metallurgy workers in the Yurta locality on the eastern 
side of Sinite Kamani (view from south)
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Откъм ЮИ страна на руините бяха открити ос-
танки на металургична пещ, около които се наблю-
дават сгурии от преработка на хематитова руда 
(фиг. 9). Пещта, доколкото е възможно да се разбе-
ре от фрагментите от спечена огнеупорна глина от 
нейната вътрешна обмазка, е представлявала шах-
та с кръгла форма с диаметър ~0,50 m и вероятна 
височина ~1,20 m, според височината на склона, 
в който е била вградена. Иззидана е била от пло-
чи кварцов пясъчник и е била измазана отвътре с 
глина. В пещта е било осъществено принудително 
подаване на въздух с цел повишаване на темпера-
турата на горене на дървените въглища и интен-
зифициране на процеса на редукция на рудата. 
За вдухването на въздух свидетелства запазената 
челна плоча с кръгъл отвор (диаметър 6 cm). Този 
тип пещни съоръжения в сравнение с древните 
трапови пещи вече са били по-усъвършенствани – 
принудителното подаване на въздух е позволявало 
по-интензивно изгаряне на дървените въглища и 

достигане на температури до ~1200 °С, създаващи 
условия за по-пълна редукция на рудата и ошлако-
ване на примесите. Същевременно пещното прост-
ранство, оформено като шахта, е позволявало по-
продължително задържане на рудата в зоната на 
високите температури за по-пълно извличане на 
метала. Тези особености на пещното съоръжение 
са позволявали преработка на по-трудно редуци-

Фиг. 8. Изглед на останките от рударско-металургично селище в мест. Юрта (аерофотоснимка)

Fig. 8. An aerial view of the ruins of the settlement of miners and metallurgy workers in the Yurta locality

Фиг. 9. Останки от древна пещ за преработка на желяз-
на руда в мест. Юрта
1 – плоча с отвор (диаметър 6 cm) за вдухване на въздух; 
2 – ошлаковани останки от зидария; 3 – късове сгурия

Fig. 9. The remains of an ancient furnace for processing of 
iron ore in the Yurta locality
1, a plate with an opening (diameter 6 cm) to blow air into the fur-
nace; 2, pieces of bricks with remains of slags; 3, pieces of slag
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руемата хематитова руда и по-висока производи-
телност в сравнение с ранните примитивни трапо-
ви пещи (Коняров, 1953).

Останките от металургична пещ, разкрити 
в мест. Юрта, както по особеностите в нейната 
конструкция, вида на използваната руда (компак-
тен хематит), състава на сгуриите, така и нейно-
то разположение – в планината, встрани от водни 
източници, позволяват същата да бъде отнесена 
към тракийския тип примитивни шахтови пещи. 
Такива са били и пещите, работили под крепост-
та „Маричино градище“ през Късната Античност 
и Българското Средновековие. Загубите на желя-
зо са достигали до 75% от неговото съдържание 
в изходната руда и се дължат основно от непълно 
редуцирани железни оксиди. Същевременно мал-
ките купчинки сгурии от преработка на лимони-
това руда, пръснати в целия изследван район, поз-
воляват да се предполага, че са отходи от металур-
гичен процес, осъществяван в най-примитивните, 
тигелни пещи. 

Следователно, желязната металургия в района 
е претърпяла дълга еволюция, в процеса на коя-
то технологиите и използваните пещни съоръже-
ния са били постепенно усъвършенствани. Това е 
позволило усвояване на по-богатата и по-чиста от 
примеси, но по-трудна за металургична преработ-
ка хематитова руда в сравнение с първоначално 
използваната лимонитова руда. Качественият пре-
ход в металургията на желязото обаче е свързан с 
използването на водна енергия за задвижване на 
духалата към пещите с цел интензифициране на 
металургичния процес, както и за задвижване на 
ковашките съоръжения – самоковите, използвани 
в един по-късен период за изковаване на полу-
ченото желязо, тук видимо не е бил осъществен. 
Причина за това следва да се търси в разрушител-
ната стихия на османското нашествието в района. 
За следи от „...изчезнало с идването на турците за-
селище в източното крило на Сините камъни, меж-
ду с. Сотиря и Сливен, чието българско име не се 
помни...“ съобщава Табаков (1986).

Тезата за желязна металургия и обработка на 
метали от населението, обитавало селището, ос-
танките на което бяха установени в мест. Юрта се 
подкрепя и от местните топоними: пътят от разва-
лините към съседната местност Каменнаалча, на-
мираща се на ЮИ, носи името Демирйол (път на 
желязото – от турски), а чешмата там – Демирйол 
кайнак (извор край железния път) (Дечев, Демирев, 
2012). Сред останките от зидове и отвали в мест. 
Юрта бяха открити неголям брой археологични 
материали, свързани с упражняваните занаяти и 
бита в старинното селище. Интересни са железни-
те предмети (силно корозирали): двузвенна конска 
юздечка, връх на копие с ромбично острие с дъл-
жина 18 cm и четириръбести гвоздеи с дължина от 
8 до 17 cm (фиг. 10). Беше намерен брус от кварцит 
за заточване на метални изделия с квадратно сече-

ние със страна 7 cm, както и бойна глинена топка с 
диаметър ~8 cm. Откритите късове от глинени съ-
дове са подобни на тези от трако-римския некропол 
край гр. Сливен: фрагменти от стомни с плоски, 
профилирани дръжки и високи столчета, от плит-
ки съдове, както и керамична тежест за тъкачен 
стан с форма на 4-стенна пирамида, характерна за 
римската Античност (Султов, 1978). Открит беше 
също така фрагмент от керамична тръба с диаме-
тър 12 cm и дебелина 2 cm, свидетелстващ за водо-
снабдяване на селището през римския период. 

Позоваването на писмени исторически източ-
ници като този на византийския поет и летописец 
Минуил Фил позволява останките от селището тук 
да се идентифицират със средновековния укрепен 
град Камена. Неговото име е споменато във връзка 
с превземането му, заедно с гр. Сотирополис (се-
гашното с. Сотиря, разположено на 7 km източно 
от гр. Сливен) от византийския военноначалник 
Михаил Глава през 1305 г. (Извори на българската 
история, 1965). 

Околностите на закрития уранов рудник 
„Сините камъни“ (Сливен). В скалистата клису-
ра Ешекусуран, от западната страна на речната те-
раса, от която потокът прави внушителен водопад 
(с височина ~70 m) се разкриват много големи от-
вали от раздробен скален материал от изоставени-
те съвременни уранодобивни минни разработки. 
В отвалите тук се срещат късове скала, орудена с 
хематит. От този рудник Канурков (1988) отбеляз-
ва, че „...са вадени тонове силно хематизиран пя-
съчник, където орудяването идва във вид на обща 
импрегнация.“ Визирайки същия район Коняров 
(1940) пише, че „...старо рударство в Сливен е съ-
ществувало. Неговите останки – стари галерии, из-

Фиг. 10. Железни предмети на бита и оръжия, открити 
сред останките на рударско-металургичното селище в 
мест. Юрта: двузвенна юздечка, гвоздеи (дължина 8 cm) 
и връх на копие 

Fig. 10. Iron artifacts of every-day life and weapons, found 
in the ruins of the miners’ settlement in the Yurta locality: 
two-piece bit, nails (length 8 cm) and spear tip 
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копи и сгурии личат на половин час път източно 
от горното находище (има се предвид хематито-
вото находище при Змеюви дупки – бел. автора). 
Наричат ги „римски галерии“, но дали са такива 
или по-стари, доказателства няма.“ Съвременните 
рудни разработки обаче почти са унищожили 
следите от старото рударство. Само в източната 
страна на клисурата, където се открояват червено-
кафяви лещовидни рудни тела (фиг. 11) с бедна 
желязна минерализация (25–30% желязо) се раз-
личават площадки с отвали от раздробена скала, 
орудена с хематит (фиг. 12). В древността рудари-
те са изземвали богатата на желязо руда, понеже в 
отвалите от съвременните минни разработки могат 
да се подберат късове хематит, оцветени в черно-
синкаво, със съдържание на желязо до 58–60% и 
на кварц със съдържание <12%. На повърхността 
на някои от изхвърлените скални късове могат да 
се открият зелени или бледосини петна от малахит 
и азурит, а също и яркочервени такива от куприт. 

Край този съвременен уранов рудник се наблю-
дават следи от древен железодобив. По целия пла-
нински склон, особенно в неговата СИ страна над 

рудника до самите останки от гореупоменатото се-
лище се откриват пръснати, често полузатрупани, 
на места разкрити от ерозионите процеси, големи 
отвали от железни сгурии, свидетелство за про-
дължителна работа на металургични пещни съоръ-
жения. Тези сгурии притежават характеристики, 
аналогични на металургичните отходи, срещащи 
се сред останките от металургичното селище. Тук 
не беше открита характерна керамика, позволява-
ща ориентиране в хронологията на рудодобива и 
металургията, възможно унищожени от мащабния 
съвременен рудодобив. Но близостта на древния 
рудник до металургичното селище в мест. Юрта и 
подобието в химичния и фазов състав на остатъци-
те от рударската и металургичната дейност в райо-
на позволяват да се приеме, че същият е захранвал 
с руда металургичните пещи, работили тук, както 
през трако-римската епоха, така и през Българско-
то Средновековие. Началото на железодобива в 
проучвания район вероятно следва да се търси в 
първата половина на първото хилядолетие пр. Хр. 

Логично е да се приеме, че периодите на раз-
цвет на късноантичните и средновековни селища 
в района на днешния гр. Сливен са били обусло-
вени от периодите на техния икономически подем, 
важ на роля за които са имали и упражняваните тук 
промишлени дейности – рударство и металургия. 
Такава важна промишлена дейност в древността, 
каквато е железодобивът, осигуряваща стопански 
просперитет на района, е била една от важните 
предпоставки за организиране през трако-римска-
та Античност на тържището Туида (наскоро рес-
таврирано като крепост и открито за посещения – 
бел. ред.) и за израстване през Късната Античност 
на града – епископския център Цоида (Щерева, 

Фиг. 11. Железорудно тяло в източната страна на пото-
ка Ешекусуран в близост до останките от стари откри-
ти изрaботки

Fig. 11. An iron ore body in the eastern part of the creek 
Eshekusuran, close to the remains of old excavations

Фиг. 12. Отвал от обеднена на руда скала в източната 
част на масива Сините камъни (поглед от запад)

Fig. 12. A rock dump, waste from iron production in the 
eastern part of Sinite Kamani massif (view from west)
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1993). През Второто българско царство тази про-
мишленост е била икономически фундамент за 
стопанско и духовно развитие на средновеков-
ния град, носещ вече името Истлифинус (днешен 
Сливен). Него арабският географ Ал Идриси опис-
ва в своята „География“ от 1153 г. като „...голям 
и красив град, който е бил по-голям и по-красив 
някога...“ (Табаков, 1986). В периода на Късното 
Средновековие тук възниква едно от големите 
християнски и духовни средища в България – ма-
настирската общност, известна като „малък Атон“  
или „Сливенската малка Света гора“ (Щерева, 1993). 

Дискусия и изводи

Настоящите сведения за железодобива, упраж-
няван тук през Античността и Българското 
Средновековие, позволяват да се допълни общата 
картина на промишленото и стопанско развитие на 
района в условия на крайно оскъдна база на исто-
рически писмени източници. 

Потвърдени са сведенията на Шкорпил (1884, 
1886) и Коняров (1940) за древни рудни изработки 
върху железорудните проявления в мест. Змеюви 
дупки на масива Сините камъни в околностите на 
гр. Сливен. Установено е лимонитово рудопро-
явление, експлоатирано в древността от западна-
та страна на клисурата на Маарадере в района на 
Змеюви дупки. Установени са останки от антична 
и средновековна железодобивна дейност – сгурии 
от металургична преработка на руда по цялото 
протежение на южния склон на планинския масив 
Сините камъни. Особено мащабна е била металур-
гичната дейност край късноантичната и среднове-
ковна крепост „Маричино градище“ и в мест. Юрта 
на източния дял на планинския масив. Химичният 
и рентгенофазовият анализ на местните сгурии 
и използваните руди и оценката на останките от 
пещни съоръжения позволяват да се приеме, че 
тук желязо се е произвеждало в примитивни пещи 
посредством директна редукция на рудата с дър-
вени въглища. Извличането на метала е било нис-
ко, а съставът на местните сгурии се различава от 
този на работилите през Късното Средновековие 
по нашите земи железодобивни пещи – видни, с 
по-високото съдържание на остатъчни железни 
оксиди, свидетелство за по-примитивен, по-ранен 
железодобив. 

В мест. Юрта се установиха останки от укре-
пено селище, населението на което е упражнявало 
рударство и металургия. Същото е идентифици-
рано в настоящото проучване със средновековния 
град Камена, упоменат във византиийски писмени 
източници. Това нелокализирано досега селище 
Табаков (1986) отнася към днешните СИ покрай-
нини на гр. Сливен, в мест. Айвалъдере (Дюлева 
река – от турски), където се сливат Равна река и 
Тютюнлъшка река. Основание за това свое твър-
дение той намира в останките от стари сгради, от-
криващи се там. Но такива следи се откриват по 
цялото протежение на южния планински склон, 
между късноантичната крепост „Хисарлъка“, раз-
положена в устието на Новоселска река и на из-
ток до Айвалъдере. Тези останки по наше мнeние 
принадлежат на средновековния град Истлифинос 
– предшественик на днешния гр. Сливен. А сред-
новековното селище Камена, упоменато във ви-
зантийските писмени източници, вероятно се е на-
мирало в мест. Юрта, отстояща на 3 km източно, в 
центъра на желeзодобивния район. 

Прави впечатление близостта на двете селища, 
съществували през дълъг исторически период. 
Изхождайки от факта, че Ал Идриси описва само 
средновековния Истлифинус в района, т.е. адми-
нистративния, военен и духовен център тук, то 
може да се приеме, че рударското и металургично 
селище Камена, разположено в близост до рудните 
находища на изток, е било нещо като промишлена 
зона на разпръснатия по целия южен склон на ма-
сива Сините камъни град.
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