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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА 

НА РЕГИОНИТЕ 

Последваща оценка на европейските столици на културата за 2015 г. (Монс и 

Пилзен) 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад се представя на основание на член 12 от Решение № 1622/2006/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за установяване на 

действията на Общността „Европейска столица на културата“ за годините 2007—2019
1
, 

в който се изисква всяка година Комисията да осигурява външно и независимо 

оценяване на резултатите от завършилото през предишната година събитие 

„Европейска столица на културата“ и да представя доклад относно тази оценка на 

другите институции на ЕС. 

Настоящият доклад има за цел да представи констатациите от външната оценка на 

европейските столици на културата за 2015 г. и последващите действия, които 

Комисията ще предприеме във връзка с тях. Методологията за оценяване и 

констатациите са изложени в работен документ на службите на Комисията относно 

оценката на европейските столици на културата за 2015 г., който се основава на 

окончателния доклад на външния оценител
2
. 

2. КОНТЕКСТ НА ДЕЙСТВИЕТО 

2.1. Действие на ЕС във връзка със събитието „Европейска столица на 

културата“ (ЕСК) 

Първоначалният вариант на събитието „Европейски град на културата“ стартира на 

междуправителствено равнище през 1985 г.
3
 С Решение № 1419/1999/ЕО

4
 бяха 

установени действия на Общността във връзка със събитието „Европейска столица на 

културата“ за годините от 2005 до 2019. Установен е хронологичен ред на държавите 

членки за всяка година във връзка с правото им да бъдат домакини на събитието. 

Решение № 1419/1999/ЕО беше заменено с Решение № 1622/2006/ЕО, в което беше 

запазен принципът за хронологично подреждане на държавите членки, но 

допълнително бяха конкретизирани целите на действието и бяха въведени нови правила 

за подбор и мониторинг. 

По силата на Решение № 1622/2006/ЕО общите цели на ЕСК са да се подчертаят 

богатството и многообразието на европейските култури и техните общи черти, като по 

този начин се стимулира по-голямото взаимно разбирателство между европейските 

граждани и се увеличава приносът на културата за дългосрочното развитие на 

градовете. Целта е инициативата ЕСК да насърчава сътрудничеството между 

                                                            
1 ОВ L 304, 3.11.2006 г., стр. 1. 
2  Пълният текст на доклада е на разположение на адрес: https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/sites/creative-europe/files/ecoc-2015-evaluation_en.pdf. 
3 Резолюция на министрите на културата, заседаващи в рамките на Съвета на 13 юни 1985 г., относно 

ежегодното събитие „Европейски град на културата“ (85/C 153/02); http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:153:0002:0003:EN:PDF. 
4 Решение 1419/1999/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. за установяване на 

действията на Общността за събитието „Европейска столица на културата“ за годините от 2005 до 2019 (OВ L 166, 

1.7.1999 г., стр.1). Посоченото решение беше изменено с Решение № 649/2005/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 20). 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ecoc-2015-evaluation_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ecoc-2015-evaluation_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:153:0002:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:153:0002:0003:EN:PDF
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културните оператори, хората на изкуството и градовете в Европа, да стимулира 

участието на гражданите, живеещи в града и неговите околности, като същевременно 

повишава интереса на граждани от чужбина, както и да бъде устойчива и неразделна 

част от дългосрочното културно и социално развитие на града
5
. 

Решение № 1622/2006/ЕО, отменено с Решение № 445/2014/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за установяване на действие на Съюза 

„Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г., продължава да се 

прилага по отношение на градовете, които са определени или са в процес на определяне 

за европейски столици на културата за годините от 2013 до 2019
6
. 

2.2. Подбор и мониторинг на европейските столица на културата за 2015 г. 

В съответствие с Решение № 1622/2006/ЕО право да бъдат домакини на събитието ЕСК 

през 2015 г. получиха Белгия и Чешката република. 

Бяха проведени паралелни конкурси под ръководството на съответните органи на двете 

държави членки. Подборът включваше два етапа: етап на предварителен подбор 

(градовете кандидати са сведени до кратък списък), последван от етап на окончателен 

подбор (краткият списък се свежда до един кандидат). Кандидатурите на 

кандидатстващите градове бяха разгледани въз основа на целите и критериите, 

посочени в решението, от комисия, съставена от тринадесет членове, като шестима са 

номинирани от съответната държава членка, а останалите седем — от европейските 

институции. 

От Белгия кандидатства само един град. От Чешката република кандидатстваха три 

града, два от които попаднаха в краткия списък
7
. През 2010 г. комисията препоръча 

званието ЕСК да бъде присъдено на градовете Монс в Белгия и Пилзен в Чешката 

република. 

Съветът на министрите на Европейския съюз официално обяви Монс и Пилзен за ЕСК 

за 2015 г. съответно през ноември 2010 г. и май 2011 г. 

След номинирането им Монс и Пилзен преминаха процедура на мониторинг: 

напредъкът в подготовката на градовете беше следен и напътстван от комисия, 

съставена от седем независими експерти, излъчени от институциите на ЕС, които 

проверяваха също дали се спазват програмата и ангажиментите, въз основа на които 

градовете са били избрани. Представители на Монс и Пилзен участваха в две 

официални срещи за мониторинг, свикани от Комисията през есента на 2012 г. и 

пролетта на 2014 г. Процесът на мониторинг приключи с положителна препоръка, 

която комисията отправи към Европейската комисия да отпусне както за Монс, така и 

за Пилзен награда от 1,5 милиона евро в памет на Мелина Меркури. 

2.3. Теми и акценти на европейските столица на културата за 2015 г. 

Общата тема на Монс 2015 беше „Технологиите срещат културата“ и имаше за цел 

градът да фигурира на картата на Европа като символ на икономическото 

преструктуриране, което се основава на успешен съюз между културата, туризма и 

новите технологии. Културната му програма беше разделена на четири сезона: 

„Заслепяване“ (за светлина и топлина през зимните месеци); „Метаморфоза“ (за акцент 

върху идването на пролетта и промените, които настъпват в Монс с новата 

                                                            
5 
 За повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en. 

 
6  ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1.  
7 Всички доклади на комисията за предварителния и окончателния подбор и мониторинга могат да 

бъдат намерени на следната страница: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-

culture_en.htm. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
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инфраструктура и възможностите, предлагани от новите технологии); „Междинна 

спирка“ (за насърчаване на посещението или пребиваването в Монс през ваканционния 

период); и „Възраждане“ (за подчертаване на възраждането на Монс след упадъка на 

ключови сектори с акцент както върху историята на града по време на т.нар. Златен век, 

така и върху бъдещото развитие). 

Мотото на Пилзен 2015 беше „Разкрий се!“ и беше израз на идеята на града да използва 

годината, в която е ЕСК, за да се разкрие пред Европа и да се отвори за външни 

влияния. През цялата 2015 г. Пилзен беше място на културни събития и преживявания 

в четири основни направления: „Изкуства и технологии“ (за отбелязване и засилване на 

връзката между промишленото минало на Пилзен, неговите занаяти, умения и 

стопански дейности); „Връзки и емоции“ (за отваряне на публичното пространство на 

града и привличане на участието на обществеността в дискусия за индивидуалната и 

националната идентичност); „Транзит и малцинства“ (за акцент върху многообразието 

на града и неговото население); и „Истории и източници“ (за насърчаване на туризма 

заради някои известни личности от Пилзен и за припомняне на събития и случки от 

миналото). 

3. ВЪНШНА ОЦЕНКА 

3.1. Параметри на оценката 

В оценката се разглежда осъществяването на двете събития ЕСК през 2015 г. по време 

на целия им жизнен цикъл — от началния им замисъл до тяхната устойчивост и 

наследство, и се проучва въздействието за двата града от поемането на домакинството. 

По-специално се оценява тяхната целесъобразност, ефикасност, ефективност и 

устойчивост. Тя проучва също добавената стойност на ЕС, както и съгласуваността и 

допълняемостта на действието с други инициативи на ЕС. На последно място, в нея са 

формулирани индивидуални и общи заключения във връзка с двете ЕСК за 2015 г. и се 

разглеждат последиците за бъдещите носители на званието ЕСК. 

3.2. Методология и ограничения на избрания подход 

Оценката и използваната за нея методология бяха предназначени да изпълнят 

стандартното изискване на решението и да допринесат за по-задълбочено разбиране на 

изпълнението и постиженията на инициативата. По-специално тя дава възможност да 

се направи равносметка за предишната година, за да се изведат поуки и препоръки за в 

бъдеще въз основа на опита на двата града домакини. 

Методиката за оценяване на ЕСК за 2015 г. до голяма степен следва подхода, възприет 

в предишни проучвания на действието8.  

Що се отнася до предишните оценки на ЕСК за периода 2007—2014 г., използваната от 

оценителя логика на интервенцията се основава на йерархия от цели, съответстващи на 

решението. 

За да може резултатите да бъдат съпоставими с предишни оценки, по отношение на 

методологията също е приложен последователен подход за събиране на данни и анализ. 

Двата града бяха оценени поотделно въз основа на първоначалните данни, събрани по 

време на посещенията на място или предоставени от всяка ЕСК, както и въз основа на 

анализа на набор от източници на вторични данни. 

Източниците на първични данни включваха интервюта, проведени по време на две 

посещения във всеки един от градовете или по телефона, както и чрез онлайн 

                                                            
8  Вж. докладите за оценка на адрес:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/index_en.htm?page=1&mxi=12. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/evaluations/index_en.htm?page=1&mxi=12
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проучване в Монс (по отношение на Пилзен изпълнителят се позовава на проучване, 

проведено от самия изпълнителен орган). Целта на тези интервюта беше да се потърсят 

гледните точки на различни участници относно всяка ЕСК, в това число на 

ръководните екипи, лицата, вземащи решения на местно и национално равнище, както 

и ключови културни организации, множество партньори, участващи в осъществяването 

на инициативата, и редица организации, които ръководеха или участваха в проекти в 

рамките на ЕСК. 

Източниците на вторични данни включваха информация от първоначалните 

кандидатури за ЕСК, проучвания и доклади, изготвени или възложени от ЕСК, 

програми за събитията, информационни материали и уебсайтове, статистически данни 

относно културата и туризма и количествени данни, предоставени от ЕСК, относно 

финансите, дейностите, продуктите и резултатите. 

Както при всички предишни последващи оценки на ЕСК Комисията счита, че тази 

методология е целесъобразна, за да се изготви доклад, който да осигури достатъчно 

солидна основа за извеждане на надеждни заключения относно провеждането на ЕСК. 

Липсват обаче конкретни доказателства за ползите и въздействието на инициативата 

ЕСК върху двата града домакини, отчасти поради времевите и бюджетните 

ограничения на оценката. Проучване, представящо ситуацията преди („основен 

сценарий“) и след инициативата, би било идеално за оценяването на всички предимства 

и пълното въздействие от ЕСК. Бюджетните
9
 и времевите

10
 ограничения обаче 

позволяват само да се направи последваща оценка и поради тази причина е проучена 

само ситуацията след края на инициативата. 

В резултат на това заключенията на доклада са обосновани в по-голяма степен от 

възгледите и становищата на различни видове заинтересовани страни, отколкото от 

наличните (ограничени) количествени данни. 

От друга страна, повечето от качествените доказателства под формата на резултати от 

онлайн проучване и интервюта се ограничават до преките участници в програмата, 

които имат и известни преки ползи от нея. 

Освен това някои от поставените цели са също така общи и трудно измерими и е твърде 

рано да се прецени по-дългосрочното въздействие чрез тази оценка. Вследствие на това 

голяма част от доказателствата се съсредоточават върху крайните продукти и 

резултатите или възникващите ползи на по-високо равнище, отколкото върху по-

осезаемото въздействие по места, което ще се нуждае от повече време, за да се прояви. 

За да се оценят по-добре тези въздействия, би било полезно двата града да разполагат с 

оценки за целия период , по-специално за да потвърдят ефикасността на публичните 

разходи за инициативата ЕСК от културна, социална и икономическа гледна точка, като 

също така използват по-широк набор от оценъчни данни в подкрепа на заключенията. 

Комисията е напълно запозната — и приема — тези ограничения, които вече бяха 

посочени в работен документ на службите на Комисията, придружаващ нейното 

предложение за решение за установяване на действие на Съюза „Европейски столици 

на културата“ за годините 2020 — 2033 г.
11

 За да се промени това положение, в 

предложението на Комисията и в приетото въз основа на това решение
12

 се предвижда, 

че самите градове — които са в по-добра позиция, за да получат непосредствени данни 

                                                            
9  Бюджетът, отпуснат за работата по оценката, е пропорционален на равнището на прякото 

финансиране от ЕС за ЕСК (1,5 млн. евро за наградата „Мелина Меркури“). 
10  Решение № 1622/2006/ЕО изисква Комисията да направи оценката веднага след годината на 

събитието. 
11  Вж. SWD(2012) 226 final, параграф 2.4.4. 
12   Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, вж. бележка под линия № 6. 
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за въздействието на званието — се превръщат в ключови участници в процеса на 

оценяване. 

В този контекст е похвално, че Монс и Пилзен провеждат проучвания
13

 с цел по-добро 

разбиране на въздействието на ЕСК върху културните институции и местните жители, 

както и по отношение на международното измерение и икономиката. 

Според Комисията обаче данните и другите доказателства, върху които се базира 

оценката, ѝ дават достатъчно основание, за да сподели цялостните изводи и заключения 

на оценката. Смята се, че те представят достатъчно точно и пълно изпълнението на 

двете инициативи ЕСК за 2015 г., макар и без да са налице пълни данни и други 

независими доказателства в подкрепа на абсолютно безспорни заключения за 

ефикасността и въздействието. 

4. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТ ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА 

4.1. Целесъобразност на действието ЕСК и на двете ЕСК за 2015 г. 

Според констатациите в оценката двата града домакини са възприемали ЕСК основно 

като културна проява, която засилва и придава международно измерение на културния 

им афиш и насърчава културното многообразие и общите културни характеристики на 

Европа. Годината на изпълнение на ЕСК включваше по-обхватна, по-иновативна и по-

европейска културна програма в сравнение с обичайно предлаганите културни 

мероприятия в двата града. В оценката се стига до заключението, че това е превърнало 

ЕСК в много целесъобразно действие във връзка с член 167 от ДФЕС, що се отнася до 

приноса на Съюза за „разцвета на културите на държавите членки“. 

В нея се изтъква, че Монс и Пилзен са използвали статута си на ЕСК и за да потърсят 

решение във връзка с други аспекти на стратегиите за развитие на съответния град. В 

резултат на това голяма част от дейностите, осъществени през 2015 г., са били тясно 

свързани с цялостните политически програми на двата града, както и с редица 

приоритети и цели на равнище ЕС в области на политиката, различни от културата, 

като градското и регионалното развитие, заетостта, предприятията, туризма, както и 

общите политики за социално сближаване. 

4.2. Ефикасност 

Като цяло действието ЕСК е било изпълнено ефикасно на равнище ЕС. Процесът на 

подбор е дал възможност да се изберат градове с капацитет, ресурси и идеи, 

позволяващи да се изпълни ефективно ЕСК. И двата града са се възползвали също от 

процедурата за мониторинг на равнище ЕС и неформалната подкрепа от страна на 

комисията за мониторинг и Европейската комисия. В същото време може да се каже, че 

твърде скромното финансиране, предоставено директно от ЕС (под формата на 

наградата „Мелина Меркури“), е имало значителен ефект на лоста чрез стимулиране на 

двата града — но и съответните им регионални и национални органи — да инвестират 

значителни суми в програмите им за ЕСК (приблизително около 72,8 млн. евро в Монс 

и 18,2 млн. евро в Пилзен) и в свързаното с тях инфраструктурно развитие (143,5 млн. 

евро за Монс и 48,6 млн. евро за Пилзен). 

На градско равнище както Монс, така и Пилзен създадоха стабилни механизми за 

постигане на резултати и изпълниха своите инициативи ЕСК по ефикасен начин, тъй 

като използваха национални средства и средства от ЕС, за да осъществят културни 

                                                            
13  Някои от резултатите от това изследване бяха все още в работен вариант, когато европейската 

оценка на действието ЕСК беше финализирана. За европейската оценка беше използвана максимална 

част от тази вторична информация, но не и окончателните резултати от нея. 
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програми с висока художествена стойност и от значително по-голям мащаб в сравнение 

с „познатия“ културен афиш. 

4.3. Ефективност 

Действието ЕСК през 2015 г. се оказа ефективно по отношение на поставените във 

връзка с него цели на равнище ЕС, както и на целите, определени от градовете, които са 

носители на званието. Постигнатото от него въздействие нямаше да бъде възможно при 

самостоятелни действия от страна на държавите членки. Ако не участваха в действието 

ЕСК, двата града — носители на званието през 2015 г., биха имали възможността да 

инвестират собствени ресурси в изпълнението на своите културни програми и в 

развитието на културната си инфраструктура. Въпреки това определянето им за ЕСК 

привлече допълнителни средства, включително от частни спонсори (над 2 млн. евро в 

Монс и 1,175 млн. EUR, т.е. 6,4 % от общия бюджет в Пилзен). Това също така 

привлече по-голямо медийно отразяване: в Монс са били акредитирани 450 

международни журналисти и са били направени 3 717 публикации в международната 

преса и репортажи по международни радиостанции и телевизии; общо 325 

чуждестранни журналисти са посетили Пилзен, много повече местни и национални 

журналисти са участвали в различни дейности ЕСК (и са ги отразили), в резултат на 

което през 2015 г. в местната, националната и международната преса са били 

разпространени 3 500 новинарски репортажа, които са пряко свързани с ЕСК. 

Присъждането на званието ЕСК също така накара местните хора да се гордеят повече с 

града и увеличи националните и международните туристически посещения: 

туристическите посещения, регистрирани в туристическата служба в Монс през 2015 г., 

отбелязаха петкратно увеличение, а Пилзен беше посетен от общо 1,4 милиона души, 

което представлява увеличение от 28 % в сравнение с предходните две години. 

Присъждането на званието ЕСК позволи на двата града да представят „ново“и „по-

добро“ културно съдържание в сравнение с преди, като например нови начини за 

използване на публичните пространства за прояви, фестивали и градски арт инсталации 

на открито и повишено участие на гражданите в културни мероприятия. В Монс 

усилията за достигане до конкретни целеви групи, по-специално младежите, 

възрастните хора и лицата в неравностойно положение, бяха по-резултатни от тези в 

Пилзен. Накрая, и в двата града званието ЕСК увеличи в максимална степен 

възможността за укрепване на местните културни организации, насърчи ги да работят 

заедно повече, отколкото преди, и спомогна за изграждането на капацитет.  

Ако градовете не бяха определени за европейски столици на културата, нямаше да бъде 

възможно тези ползи да бъдат толкова големи; в този смисъл действието ЕСК 

несъмнено има европейска добавена стойност. 

4.4. Устойчивост 

Моментът, в който се прави настоящата оценка, възпрепятства възможността да се 

направят заключения относно устойчивостта. 

Въпреки това и двете ЕСК за 2015 г. действително обмислиха и предвидиха елементи, 

свързани с устойчивостта и наследството, и се погрижиха за това инициативата ЕСК да 

продължи повече от една година, що се отнася до ползите и въздействието от нея. В 

проучванията беше също така установено, че има известен потенциал за устойчивост на 

дейностите и за стимулиране, особено в Монс, където има конкретни планове за 

провеждане на мероприятие във връзка с наследството (Биенале Монс 2018).  

Както и при други неотдавнашни оценки за ЕСК, заинтересованите страни в Монс и 

Пилзен формулираха какво ще бъде наследено от тази година, що се отнася до 

подобряването на уменията, укрепването на отношенията и по-голямата популярност 
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на културата в града в по-широк план. Друг пример за дълготрайно наследство и в 

двата града е свързан с начина, по който програмите са привлекли нов вид аудитория да 

преживее и да се наслади на културата. 

Независимо от това са необходими допълнителни проучвания, за да се определи 

степента на устойчивостта на практика. 

5. ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ НА ВЪНШНАТА ОЦЕНКА, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОТ 

СТРАНА НА КОМИСИЯТА 

От този доклад Комисията стига до заключението, че действието ЕСК продължава да 

бъде от изключително значение на равнище ЕС и продължава да се цени високо от 

градовете домакини, както и да води до създаването на богати културни програми с 

положителни резултати и въздействие, които обаче все още не могат да бъдат изцяло 

оценени. Само оценките за целия период, осъществявани от самите градове домакини, 

както е посочено в точка 3.2, биха могли да създадат по-ясна представа в тази връзка. 

Комисията заключава още, че програмите, изпълнени от двата града — носители на 

званието през 2015 г., бяха иновативни и съответстващи на целите на действието ЕСК; 

те отразиха неговото европейско измерение, привлякоха участието на много местни 

жители и заинтересовани страни, приложиха специфични стратегии, благодарение на 

които културата достигна до нова публика (по-специално в Монс и в по-малка степен в 

Пилзен) и са предвидили да оставят както материално (нови културни средища), така и 

нематериално (под формата на биенале в Монс и на увеличен капацитет и по-богат 

културен афиш в двата града) наследство. 

В оценката се отправят препоръки както към градовете, така и към Комисията.  

Препоръките към градовете включват необходимостта от ангажираност и участие на 

национално равнище, нуждата да се осигури приемственост по отношение на хората и 

културните структури, да се обмислят внимателно нови сгради за културни 

мероприятия и да се подходи реалистично към потенциала за привличане на 

чуждестранни посетители, както и необходимостта основните събития да се 

потвърждават и оповестяват, колкото е възможно по-рано. Оценителят също така 

насърчава малките градове да не се възпират да кандидатстват за ЕСК само защото 

разполагат със сравнително малък бюджет. Тези препоръки са полезни за новите 

кандидати при подготвянето на техните кандидатури и за определените за ЕСК градове 

при разработването и изпълнението на техните програми. Вследствие на предложение, 

направено от оценителя в предишния му доклад, Комисията вече е добавила тези нови 

препоръки в изготвен от нея сборник, публикуван на нейния уебсайт
14

 като 

допълнителен референтен документ за кандидатстващите градове. Комисията изрично 

цитира и се позовава на тези препоръки при участие в информационни сесии относно 

европейските столици на културата. 

В доклада се препоръчва Комисията да продължи с действията в съответствие с 

решения № 1622/2006/ЕО и № 445/2014/ЕС. Освен това в него се препоръчва 

Комисията: 

 Да преразгледа насоките за оценка за градовете, формуляра за кандидатстване и 

изискванията относно доклада за напредъка с цел да се гарантира, че градовете 

предоставят базови данни за преобладаващото положение към момента на 

подаване на заявлението и по време на подготовката, които може да помогнат да 

се оцени въздействието от инициативата, след като приключи годината.  

                                                            
14  https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/ecoc-compendium-

recommendations_en.pdf 
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 Да прикани градовете да подпишат меморандум за разбирателство, който да 

обхване периода от определянето им за ЕСК до приключването на годината, в 

която са носители на това звание. Този меморандум следва да урежда 

отношенията между съответния град, Европейската комисия и комисията за 

мониторинг и да допълва разпоредбите на решенията, регулиращи тази 

инициатива.  

 

 Да придаде по-голяма публичност на наградата „Мелина Меркури“, включително 

организирайки символична церемония за нейното връчване.  

 

 Да проучи въздействието на ЕСК в дългосрочен план. 

Комисията приветства тези препоръки и счита, че те могат да бъдат осъществени и ще 

придадат допълнителна стойност на настоящото изпълнение на действието.  

Тази година Комисията ще преразгледа своите насоки за оценка и изискванията си за 

доклада за напредъка, за да прикани градовете да събират базови данни. При все това 

предприемането на действия в тази връзка и осигуряването на подходящ набор от 

полезни данни ще зависи от самите градове. Формулярът за кандидатстване вече 

съдържа въпрос за базовите проучвания или анкетите, които кандидатстващите градове 

възнамеряват да използват, за да оценят въздействието на званието ЕСК. 

Комисията ще изготви меморандум за разбирателство, който да бъде подписван от 

бъдещите европейски столици на културата, навлизащи в процеса на мониторинг. Това 

първо ще се приложи по отношение на ЕСК за 2020 г. и 2021 г., чийто мониторинг 

започва през 2017 г. Етапът на мониторинг е вече в твърде напреднала фаза по 

отношение на ЕСК за 2018 г. и 2019 г., за да бъде целесъобразно да се подписва 

меморандум за разбирателство. 

Комисията ще проучи възможностите за организиране на церемония за присъждане на 

наградата „Мелина Меркури“ в Брюксел или в отличените градове. Ако е възможно, 

това ще бъде направено още за ЕСК за 2018 г., т.е. Леуварден (Нидерландия) и Валета 

(Малта).  

Накрая, във връзка с проучването на дългосрочното въздействие на инициативата 

„Европейска столица на културата“ Комисията посочва много полезен и изчерпателен 

анализ, изготвен от Европейския парламент през декември 2013 г. —„Европейски 

столици на културата: стратегии за успех и дългосрочни последици“. Комисията счита, 

че понастоящем не е целесъобразно да изготвя нов доклад, обхващащ същата област на 

проучване, но не изключва възможностите това да се осъществи на по-късен етап. 
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