РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И АТРАКЦИИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САТОВЧА

№
1

Населено
място
Боголин

Туристически обект/атракция
o „Римският мост”
o „Воденицата”
o „Молитвен гроб”

o „Римски останки”
o „Гробницата”

o „Дуло”
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Вълкосел

o „Калето”
o Средновековно селище
o „Побит камък”
o Религиозен храм – Джамия
o „Прядой”
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Туховища

o „Некропола”
o „Старата махала”
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Годешево

Описание
Мост от Римската епоха в м.
„Равнището”;
Функционираща и в момента
воденица на р. Бистрица в м.
„Равнището”;
Незнаен гроб в м. „Равнището”
където идват хора да се молят за
здраве;
В м. „Дикеня”;
В м. „Изгорелия баир” са
намерени останки от гробница от
Римската епоха, а в тях са открити
и делви със сечени монети от
същото време;
Естествен скален масив, в който са
намерени останки от римско
селище.
Система от непроучени пещери в
м. „Калето”;
В м. Калето – останки, които не са
проучени;
В м.”Погорник”- най-високата
точка на селото;
Втората по височина на минерето
в България;
Всяка първа събота на юни се
празнува този местен празник,
като всяко семейство коли агне и
кани близки и приятели от
съседни села.
Останки от древен некропол в м.
„Оградето”;
Много
добре
запазени
възрожденски къщи от ХІХ и ХХ
век в източната част на селото.

o „Вековен чинар” – защитен Разположен е в центъра на селото,
обект
на възраст над 400 години,
височина 25 м и обиколка 4,80 м.
Обявен е за защитен обект през
1985 г.

o „Топлата вода”
o „Дуварите”

Извор на минерална вода,
разположен в коритото на р.
Места и се открива само лятото
когато нивото на реката спадне;
Това са уникални за селото
дувари,
построени
от
суха
зидария, разположени по цялото
землище на населеното място.
В м. „Мирата”;
В м. „Скрибина”
образувание.
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Крибул

o „Римски мост”
o „Превирачката”
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Осина

o Средновековно селище в Северозападно от селото са
местността „Черквата“
открити останки от селище,
съществувало
през
каменномедната епоха;
o Древно селище в м. „Юрте“ Североизточно от селото са
открити останки на селище от
средновековието;
o Средновековно селище в м. На около 4 км северозападно от
„Юрушкото“
селото е открито селище от
средновековието;
В местността „Църквата“ (на около
o Цървка
4 км западно) личат основи на
църква;
o Римски мост

–

скално

В подножието на местността
„Кривата скала“ е минавал път, за
което свидетелствува запазен
римски мост над река Осинска;

o База
за
интензивно Разположена е в м. „Юрушкото” и
развитие и ползване на се стопанисва от ДДС „Дикчан”.
дивеча
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Сатовча

1. Места за настаняване:
o Хотелски комплекс Дъбраш
o Туристически център Дикчан
o Хотел Зенит
o Хотел – “Киби Ексим”
o Ловни вили ( хижи) на ЛС
“Дикчан”
2. Заведения за хранене:
o Ресторант “Градина”;
o Механа “Лес”
o Ресторант “Киби Ексим”
o Механа “Нове”
3. Местности с туристическо
значение:
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Кочан

o В местността “Брезака” се
намира най-големият
естествен брезов масив в
България
1. Места за настаняване:
o хотел ЕТ “Емил Кумбаров”
2. Заведения за хранене:
o Механа “Чинара”
o Бар “Роял”
o Бар – Ресторант “При Феро”
3. Местности и обекти с
туристическо значение:
o Пещера “Янина Къща”
o Пещера в местността “Изток”
o Старо Селище в м. “Широка
поляна”
o праисторическото, антично и
средновековно селище
o тракийските градове

o Други интересни места за
посещения са пещерите
„Извора“ и „Меча дупка“,
Рата, „Фасулкува скала“ и
скалните образования
„Стенето“ в ждрелото на
Кочанска река, „Трапезата“ и
„Барутницата“
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Жижево

Местности и обекти с
туристическо значение:
o В местността “Тумбата” през
1995г. е открита НИША
издълбана в скала (пещерно
образувание ), калибрована
с олово , с размери 170
см./170 см.

Не е проучвана;
През 2007/2008 е обект на
проучване от група археолози;
Не е проучвано официално, но са
открити
останки
от
стари
постройки;
В землището на Кочан попадат
два антични града: римския град в
местността „Изток“и в местността
„Заимова чука“;
непосредствена
близост,
В
разположени
в
местностите
„Висока магилца“ (Тумбата) и
„Орфеевото“ (близо до местността
Дъбраш).
Най-внушителната
крепост е тази, в поречието на
река Кочанска под местността
„Изток“ при римския град. Други
по-големи тракийски селища е
имало в местностите „Ушите“,
„Кравек“, „Ливадето“, „Редовна
нива“ и „Кирмикя“. Надгробните
могили и цистовите погребални
камери в землището на Кочан
могат да бъдат изброени с три
цифрено число.

Не е проучвана;
На тази местност се предполага, че
може да съществува Акропол от
времето на римляните;
През 1995-98г. Деканът на
Факултета
по
история
на

o Пещера “Меча Дупка” в
местността “Поглед”
o Местността “Поглед” – има
вековно дърво “Габер”
o В местността “Църквата” – са
открити останки от стара
църква и останки от старо
селище, вероятно акропол
o В местността “Църквище” –
са открити останки от старо
селище и гробище.
o молитвен мюсюлмански
храм /джамия/, който се
състои от помещение за
молитва и минаре изградено
преди 1800 година.
Култура , традиции обичаи и
празници:
o Местна
традиция
е
“Предой”
o Характерни празници, които
се празнуват са “Рамазан и
Курбан Байрам”
o “Гергьов ден” - не се пипат
игла, ножица, въже, яйца,
ориз и др. през целия този
ден
o При
настъпването
на
пролетта
22
март
се
празнува празника “Неврус”,
в който ден не се обработва
земята и не се секат зелени
дървета и храсти
o Типичните за населеното
място местни ястия са фасул,
картофи,
леща,
мляко,
айран, качамак и други. От
миналото
е
останала
традиция във всяка къща да
се приготвя и изпича в
тепсия
баница
от
диворастящи
тревни
растения- конско ребро,
божичкачервен
мак,
овчарска торбичка, щир,
дивакул- див фасул и др.
приготвена с царевично
брашно.

Югозападния Университет с група
студенти са я проучвали с учебна
цел;
Не е проучвано от специалисти и
не е известно от кога датира;
Никога не е проучвана и
изследвана. Но видимо се виждат
останки от някогашно селище, бит
и култура;
Никога не е проучвана и
изследвана. Но видимо се виждат
останки от някогашно селище, бит
и култура.
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Ваклиново

Плетена

Местности и обекти с
туристическо значение:
o В парка на с.Ваклиново са
издигнати паметници на
граничаря Вергил Ваклинов с
кучето Вихър, строен през
1973г. от скулптура Георги
Филин, и паметник на първата
учителка и основателка на
училището Стефка Събчева
o В местността “Шабанов Чучур”
– се намира природна
Забележителност - 3 вековни
тополи (каваци). Тополите са
на около 200 годишна възраст
o Най-високата точка в
землището е връх Марашка
чука – 1414м. надморска
височина
o В местността “Рата” южно от
село Ваклиново има открити
група от четири малки пещери
наречени “Мечкини дупки”

o В местността “Пади бога”
северно от с.Ваклиново са
запазени останки от тракийска
крепост
o Източно от с.Ваклиново в
местността “Петров ден”, има
руини от средновековна
църква
o До южния край на селото, в
местността “Кардалъма, са
запазени следи от път с
ширина 2 м.
o Молитвен мюсюлмански храм
/джамия/, построен през 1400
г. /или 1255 г. по Хиджра/, с
ръководител Ахмед Гази
Абдурахман.
Местности и обекти с
туристическо значение:

За тези паметници разполагаме с
история и легенди в писмен вид;

Тополите са на
годишна възраст;

около

200

Пещерите са образувани в тънки
пластове мрамор и талкошисти,
прослоени с гнайси. Имат сложен
карстово-тектоно-процепен
произход.
Пещерите
са
хоризонтални или низходящи с
дължина съответно 13м., 6м., 17м.
и 5м. Входовете са силно
удължени, а галериите са тесни и
труднопроходими.
Многобройните кварцови жили са
формирали скални мостове и
корнизи. Бедни на синтрови
образувания – дребни сталактити,
сталагмити, сталактони и синтрови
кори.
В подножието и са открити
останки от селище от късния
период на желязната епоха и
античната епоха, съществувало
вероятно и през средновековието.
Предполага се че пътя датира от
преди османският период.
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o В землището на с. Плетена се
намира пещерата “Мечата
дупка”, която има дължина 12
метра
o Римските мостове – 2 броя в
м. “Караманица” и м. “Банян”
o Резервата “Конски дол” се
намира на североизток от с.
Плетена и има източноюгоизточно изложение.
Площта му е 34,7 ха. Найвисоката му точка е 1265 м., а
най-ниската – 965 м.
o “Комитски бараки” е местност
с историческо значение
o При разкопки в землището на
с. Плетена е открито тракийско
въоръжение от края на ІV в.
пр.Хр., което се намира в
Историческия музей в гр.
Благоевград
o Река Бистрица, наречена още
Плетенска река е ляв приток
на р. Места. Дължината на
реката е 48,8 км.
o Най-високата точка в
землището на с. Плетена е
връх Унден, който е висок
1668 м. Връх Унден е връх в
рида Дъбраш на Западните
Родопи
o “Плетенска крепост” –
паметник на културата от
национално значение
Долен
Възрожденският архитектурен
(архитектурен разцвет, съхранен и до днес, чрез
резерват)
70-те къщи паметници на
културата, го прави през 1977 г.
“Културен исторически резерват
“Долен”. Основните
забележителности са старата
църква “Св. Никола”, построена
през 1834 г. в комплекс с килийно
училище. Върху иконостаса на тази
църква са изрисувани икони от
Георги Филипов, зограф от
Дебърско, който по-късно се
преселва и живее в Габрово. Найинтересни като възрожденски
типични улични ансамбли са
кръстовищата “Кавалите”,
“Николовската чешма” и

Обхваща смесена гора от ела,
смърч и бук. Някои дървета в
резервата са високи около 55 м.
Флората
в
резервата
е
представлявана от 83 растителни
вида, 41 от които лечебни, а
фауната от 63 вида птици и 33
вида бозайници.
Местността е била сборното място
на комитите от ВМРО, от където
идва и името на местността.

Бистрица извира от рида Дъбраш
и тече на югозапад. Минава
между селата Плетена и Сатовча,
тече покрай главния път и при с.
Долно Дряново се отклонява,
насочва се на юг и след десетина
километра се влива в р. Места.
В близост до в-х Унден се намира
резервата “Тъмната гора”. До
върха се стига по т.нар. “коларски
“ път. За изкачването му не е
необходима специална

чаршийската уличка. Селото е
известно в миналото с добре
развитото си златарство и
кираджийство.
Според преданието първите му
заселници са побягналите от
помохамеданчване българи, от
изчезналото по-късно село
Букурово, близо до днешното село
Боголин. Бежанците се установили
на това място, където в дола "се
вързват три пътя и се сливат три
реки". От тук е дошло и името му.
В землището на село Долен, в
местността Голям камък се срещат
издълбани ниши с различни
форми. Тази скала е в близост до
голямо тракийско селище,
съществувало до IV-V в.
Всяка година през първата събота
и неделя от месец август се
провежда традиционен събор в
местността „Свети Илия“, където
има църква и вила за нощуване
към нея. На 2 км от тази местност
при ясно време се вижда Бяло
море.

