
Град Гоце Делчев – наследник на древен град, богат с 
история, култура и традиции 

 

Неврокоп е наследник на древния град Никополис ад Нестум, който 
е основан през 2 век от римския император Траян и развалините му 
се намират на 7 km източно от Неврокоп – името Неврокоп е 
турската форма на гръцкото Никополис.  Край съвременния град 
Неврокоп са открити останки на крепост и селище, датиращи от IX – 

X век, които се смятат за непосредствени предци на съвременния 
град. 

Общинският исторически музей  

 

Музеят е открит през 1979 година. Целта му е да съхранява и да 
популяризира историческото наследство на града и района.В 
археологическата експозиция са представени тракийска колесница, 
тракийска керамика, нумизматична колекция, мраморни статуи и 
фрагменти от римския град Nikopolis ad Nestum. В раздел 
Праистория са представени фрагменти от керамични съдове и 
култови фигурки на мечка и кон, свързани с култа към домашното 
огнище, три броя тракийски мечове , снимки на шлемове от с 
Ковачевица и от с. Плетена - единственият открит в България шлем, 
изработен от желязо. 

 

Времето на най-големия разцвет на българската държава е 
оставило много следи в поречието на река Места. 
Легендата разказва, че на път за Солун – цар Калоян минава през 
тези земи и именно от тук купува огърлица на дъщеря си.  

 
Под името Неврокоп селището се споменава в османските регистри 
от втората половина на XV век. По това време е построена и 
старата джамия в близост до старо християнската базилика Свети 
Никола, намираща се и до днес на левия бряг на Добротинска река. 



През XVI – XVIII век в резултат от асимилаторската политика на 
османските завоеватели, част от населението е принудено да 
приеме ислямската религия, но запазва традиционния си 
народностен бит и обичаи. От края на XVIII в.българският 
народностен елемент започва да нараства значително. 
 
В експозицията са представени традиционните занаяти: 
грънчарство, самарджийство, звънчарство, медникарство, 
мутафчийство, терзийство, абаджийство, и други. Представени са 
изделията на бита,включително и богата колекция от днешния 
сувенир на града-неврокопските чанове.Голяма част от експозиция 
Етнография представя домашното тъкачество: черги, килими, 
козяци, халища, обреден реквизит, свързан с календарните 
празници и обичаи, уникални традиционни празнични костюми на 
жителите от 10 села в Пирин, Родопите и преселници от Егейска 
Македония. 

 
 
В експозицията История на българските земи XV – XX в. са 
представени спомени, печати, оригинални свидетелства на някои от 
над 1000-та опълченци от града и региона, опълченско знаме и 
снимки на герои, както и снимков материал, свързан с първия кмет 
на град Неврокоп П. К. Яворов. 
 
През 1951 г. град Неврокоп приема името на великия водач и 
идеолог на Вътрешната македоно-одринска революционна 
организация Гоце Делчев. Днес жителите на града следват завета 
на своя патрон : "Аз разбирам света единствено като поле за 
културно съревнование между народите".  
 

Общинският исторически музей  е разположен в сграда изградена в 
1877 година в стил барок. Сградата има дърворезбованите тавани и 
врати, изработени от местни майстори резбари, представители 
на Дебърската резбарска школа. 



 

 

Читалище "Просвета" в Гоце Делчев 

Читалище "Просвета" в Гоце Делчев има над 150 годишна 
история.То е едно от първите възрожденски читалища, създадени в 

България, и се е превърнало в една от емблемите на града. В 
читалището дейности развиват Неврокопски ансамбъл за народни 

песни и танци; Школа по :класическа китара, пиано , народно пеене, 

Детска школа по народни танци, Школа по сценични изкуства , 
Школа по тамбура. 

Фестивали 

Ежегодните културни фестивали и туристически атракции 

за Еньовден и Трифон Зарезан  привличат все повече почитатели 

на местната култура и традиции, а архитектурните и исторически 

забележителности – все повече чуждестранни туристи. 

Фестивалът „Еньовденски тайнства“ е двудневен. Провежда се 
точно на деня Еньовден – един от най-хубавите и магически 
празници през лятото. Започва от вечерта преди празника, 24-ти 
юни, когато малки и големи поемат на приключенска разходка по 
пътеките около Делчево за бране на билки и цветя. Тогава, още 
вечерта млади момичета правят ритуала „Мълчана вода” в 
местността „Вълчова тумба”. А на сутринта посрещат изгрева на 
слънцето и брат най-лековитите билки в митичната местност.  

 


