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1. Римският мост

Мост от Римската епоха в м. „Равнището”.

2. Воденицата

Функционираща и в момента воденица  
на р. Бистрица в м. „Равнището”.

3. Калето

Намира се на пет километра южно от село Вълкосел и е 
разположена на едно възвишение на левия бряг на река Места

4. Средновековно селище

На брега на реката, от другата страна на моста към 
крепостта са открити останки от средновековно селище.

5. Некропола

Раннобългарски некропол от  X - XI век в м. „Оградето”. 
В музея в Благоевград могат да се видят намерените 
жертвени съдове, прешлени за вретено, обеци, огърлици.

6. Старата махала

Много добре запазени възрожденски къщи от ХІХ и ХХ век 
в източната част на селото.

7. Вековен чинар

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

8. „Провирачката“

Между селата Сатовча и Крибул има скала с голям отвор, 
„Проверачката“. Минават през нея, за да се излекуват -  
тракийски култ.

9. Средновековно селище  
    в местността „Черквата“

Северозападно от селото са открити останки от селище, 
съществувало през каменно-медната епоха.

10. Римски мост

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

11. Местността „Брезака“

Най-големият естествен брезов масив в България – 1150 
дка семенна гора.

12. Общинска музейна сбирка

Намира се в центъра на село Сатовча. Представя 
историята, етнографията, архитектурата и бита в района 
на община Сатовча.

13. Пешеходен маршрут    
     „Непознатият Дъбраш”

От туристически център „Дикчан” до хотел „Дъбраш” 
маршрутът преминава през уникални природни забеле-
жителности, които са представени на информационни табла.

14. Читалище  
     „Св.Св. Кирил и Методий“

Групата  за ВИСОКО ПЕЕНЕ е създадена през 1950 год. 
През 1988 групата  отличена с Хердеровата награда за 
изворен фолклор. 

15. Църквата „Света Неделя“

1844, паметник на културата.

16. Туристически център „Дикчан“

Намира се на 8 километра от центъра на село Сатовча по 
посока на местността Дикчан. Разполага с 25 легла в 8 стаи, 
всяка със санитарен възел, ресторант, зали за семинари.

17. Праисторическо, антично 
      и средновековно селище 

Край Кочан са открити праисторически, антични  
и средновековни селища, късноантични некрополи, 
гробници и укрепления.

18. Местността Орфенското

Районът на Сатовча е сред предполагаемите родни места 
на Орфей. Единствената местност в България с името  
на Орфей е в този край – местността Орфенското.

19. НИША  издълбана в скала

В местността “Тумбата” през 1995г. е открита), 
калибрована с олово , с размери 170 см./170 см.

20. Паметници на Вергил Ваклинов       
       и Стефка Събчева

В парка на с. Ваклиново са издигнати паметници на гранича-
ря Вергил Ваклинов с кучето Вихър и паметник на първата 
учителка и основателка на училището Стефка Събчева.

21. Мечкини дупки

В местността „Рата“ южно от село Ваклиново има открити 
група от четири малки пещери наречени.

22. Джамията

Построена през 1400 г. /или 1255 г. по Хиджра/,  
с ръководител Ахмед Гази Абдурахман.

23. Резервата „Конски дол“

Намира се на североизток от с. Плетена и има източно-
югоизточно изложение. Площта му е 34,7 ха. Най-високата 
му точка е 1265 м., а най-ниската – 965 м.

24. Тракийско въоръжение        
      от края на ІV в. пр.Хр.

От намерените девет тракийски шлема на територията  
на България, пет са открити в този район.  
Най-старите датират от 4 в. пр. н.е.

25. Връх Унден

Един от най-красивите планински върхове в Родопите е наречен 
на професор Унден по искане на местното население през 1936 г. и 
с одобрението на  съответните държавни институции - 1 775м.

26. Школа „Фолклорен мост“

В Народно читалище Просвета 1937 г. е създадена школа, в която 
се предлага обучение на групи или на индивидуални туристи по 
местни песни, танци, език, местна кухня и всички обичаи.

27. Архитектурен резерват

Селото е създадено през ХVI в. Възрожденският архитектурен раз-
цвет, съхранен и до днес, чрез 70-те къщи паметници на културата, 
го прави през 1977 г. “Културен исторически резерват “Долен”.

28. 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 Добърско. 

29. Костницата

Костницата в село Долен е известна с това, че в нея се 
съхраняват костите и на светски лица, освен на монаси – 
обичай, характерен за този район на Родопите.

30. Чешма

В района на Дъбраш има над 1300 чешми. Всички те са изградени 
доброволно от местните жители.  Много от тях са в памет на някой 
починал роднина и се поддържат с векове от наследниците на рода.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Програма Интеррег-ИПА  

за трансгранично сътрудничество България-Македония.


