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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 
ЗНАКЪТ ЗА ЕВРОПЕЙСКО 
НАСЛЕДСТВО?

Знакът за европейско наследство обединява обекти на 
наследството, които имат символична европейска стойност 
и значителна роля в историята и културата на Европа и/или 
изграждането на Европейския съюз.

Тези обекти предоставят възможности на посетителите да 
станат съпричастни на богатото културно наследство на 
Европа, както и да разширят своите познания за европейската 
история и Европейския съюз.

Стартирал през 2006 г., като съвместна инициатива на 
националните правителства, днес Знакът за европейско 
наследство е европейско действие, осъществявано на 
европейско равнище.

Обектите на Знака за европейско наследство са грижливо 
подбрани на национално и европейско равнище заради 
символичната им стойност и дейностите, които предлагат за 
повишаване на осведомеността за тяхната значителна роля 
в историята и културата на Европа и/или изграждането на 
Европейския съюз.

© Лагерът „Вестерборк“ (Нидерландия)



ЗАЩО ДА СЕ 
КАНДИДАТИРАТ 
ОБЕКТИТЕ?

 С присъединяването си към Знака за европейско 
наследство обектът на наследството може: 

• да придобие по-голяма публичност като част от 
стратегия за предоставяне на информация 
и популяризиране на културното наследство на 
европейско равнище;

• да бъде представен на сайта на Знака за европейско 
наследство;

• да използва средствата за предоставяне на информация, 
осигурявани от Европейския съюз, приспособими за всеки 
обект на наследството;

• да излага логото на Знака за европейско наследство 
в рамките на обекта;

• да бъде част от европейска мрежа на обекти и да се 
възползва от обмена на добри практики и споделянето 
на опит между партньорите с други обекти от Знака за 
европейско наследство.

© Дворецът на мира (Хага, Нидерландия)



КОИ ОБЕКТИ ОТГОВАРЯТ 
НА УСЛОВИЯТА?

Знакът за европейско наследство е отворен за обекти 
на наследството в държавите — членки на Европейския 
съюз, участващи в действието: Австрия, Белгия, България, 
Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, 
Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, 
Хърватия и Чехия.

 Обектите на наследството могат да бъдат: 

• паметници;

• природни, подводни, археологични, индустриални или 
градски обекти;

• културни пейзажи;

• възпоменателни места;

• културни ценности и предмети, както и нематериално 
наследство, свързано с определено място, в т.ч. 
съвременно наследство.

© Археологически парк „Карнунтум“ (Австрия)



ИМА ЛИ НЯКАКВИ 
УСЛОВИЯ?

 Обектите — кандидати за знака за европейско  
 наследство, трябва да имат символична  
 европейска стойност и да са изиграли  
 значителна роля в историята и културата  
 на Европа и/или изграждането на Европейския  
 съюз. Следователно те трябва да докажат една  
 или повече от следните характеристики: 

• трансграничен или паневропейски характер: по какъв 
начин въздействието и привлекателността им в миналото 
и настоящето надхвърлят националните граници на 
дадена държава членка;

• място и роля в европейската история и европейската 
интеграция, както и връзки с ключови европейски 
събития, личности или движения;

• място и роля в развитието и популяризирането на общите 
ценности, на които се основава европейската интеграция.

© Къщата на Великата гилдия (Талин, Естония)
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© Европейски съюз, 2021 г.
Повторната употреба е разрешена, 
при условие че се посочи източникът.
Политиката на повторно използване 
на документите на Европейската комисия 
е регламентирана с Решение 2011/833/ЕС  
(ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39).

Списъкът на националните координатори е достъпен на:
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/index_en.htm

Указания за кандидатстването са достъпни на:
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/index_en.htm

Окончателният подбор на обекти за предоставянето 
на знака се извършва на равнището на Европейския съюз 
на всеки две години.

За повече информация моля, посетете уебсайта 
на Знака за европейско наследство или влезте 
в контакт с Европейската комисия, генерална 

дирекция „Образование, младеж, спорт 
и култура“ на адрес: eac-culture@ec.europa.eu
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