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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1448/2007, внесена от Henryk Demps, с полско гражданство, 
относно историческия мост в полския град Tczew

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че е нужна голяма по обем реставрационна 
дейност, за да се запази 837-метровия исторически мост над река Vistula в северния 
полски град Tczew. Тъй като местните власти, отговорни за поддържането на този 
важен паметник на европейското инженерно дело и изкуство, все по-трудно осигуряват 
средства за неговата реконструкция, вносителят моли Европейския парламент за 
съдействие, за да бъде осигурено финансиране за тази цел.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията, с полски произход, пребиваващ в Хамбург, Германия, 
информира Комисията относно нуждата от реконструкция на историческия мост над 
река Vistula в град Tczew. Мостът е построен в средата на 19 век.

Вносителят на петицията търси съдействие от Европейския парламент за финансиране 
от страна на ЕС на реконструкцията и консервацията на моста, тъй като според него, за 
местните власти става все по-трудно да финансират необходимите дейности по 
реконструкцията и консервацията на конструкцията, както и на бъдещото му опазване. 

Историците подчертават важността на този мост. По време на изложението в Центъра 
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по изкуствата „Newcastle Arts Centre” през юни 2008 г. той е описан като важен 
технически и инженерен паметник от изключителна значение за Европа и света. По 
време на това изложение също така е обърнато внимание на факта, че няма друг мост с 
такива размери, останал от този важен период в историята на европейското 
индустриално развитие.

Комисията признава важността на моста и поздравява хората, които вършат толкова 
добра работа във връзка със запазването му. Тя също така разбира, че реконструкцията 
и консервацията на паметници като този изискват значителни инвестиции и 
специфичен опит и познания.

Комисията обръща внимание на факта, че защитата, консервацията и реконструкцията 
на паметници на историческото наследство са отговорност на компетентните 
национални власти. Съгласно член 151, параграф 2 от Договора за създаване на ЕО, от 
Комисията се очаква да подкрепя културното сътрудничество между държавите-членки 
на европейско ниво, например като обръща внимание на културното наследство.

Действията на Комисията, обаче, трябва да бъдат допълващи тези, предприети на 
национално ниво включително когато става въпрос за опазване на културното 
наследство от европейско значение.

Комисията може да подпомага проекти свързани с културното наследство по два 
начина:

1. Чрез Програма „Култура” (2007-2013): може да предоставя средства за 
подобряване на информираността на обществото относно важността на 
културното наследство, за културно сътрудничество, за обмен на информация и 
за изследвания. Изложението в Newcastle във връзка с моста в Tczew беше 
организирано със съдействието на „Europa Nostra”, орган, който е финансиран 
чрез тази програма. Комисията би желала да отбележи, че тя не финансира 
консервацията и възстановяването на културното наследство в конкретни 
държави-членки като част от програмата. Това е в компетенцията на 
националните власти.

2. Чрез политиката за сближаване на ЕС за периода 2007-2013: на 6 септември 2007
г., Европейската комисия одобри програмата за регионално развитие в регион 
Pomorskie в Полша за периода 2007-2013, с името „Операционна програма за 
Pomorskie voivodship”. Тази програма включва подкрепа от страна на Общността 
за Pomorskie в рамките на цел „Конвергенция”. Общият бюджет за програмата е 
около 1.3 милиарда евро, а помощта на Общността чрез ЕФРР възлиза на 885 
милиона евро. Приоритет 6 от програмата е насочен към туризма и културното 
наследство: бюджета му е 59 милиона евро, от които приноса на ЕС е 44.2 
милиона евро. Туристическата привлекателност на района е ключов фактор за 
устойчиво му развитие. Проектите трябва да се стремят да създават 
разнообразни туристически предложения и да покриват туристическата 
инфраструктура, културното наследство и да създават и популяризират (мрежа 
от) туристически продукти, включително разработването на интегрирана 
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система за туристическа информация. По приоритет „Транспорт” на тази 
програма (Приоритет 4) са отпуснати 271 милиона евро (приноса на ЕС е 203.5 
милиона евро). Що се отнася до транспортната инфраструктура, при 
подпомагането й приоритет ще имат пътищата и железопътните връзки със 
значение за региона, които го свързват с международните транспортни мрежи. 

Относно подкрепата за културните инвестиции и др., отпусната по политиката за 
сближаване, Комисията би искала да подчертае, че е приложен принципът на 
субсидиарност, което означава, че инициативата за избор на проекти е 
отговорност на държавите-членки, а не на Комисията (с изключение на големите 
проекти, чиято обща цена надхвърля 25 милиона евро (например за околната 
среда) или 50 милиона евро (в други области); тези проекти трябва да бъдат 
одобрени от Комисията). Управляващият орган на Оперативна програма за
Pomorskie voivodship е общината на Pomorskie voivodship, Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk

На национално ниво, Оперативната програма за инфраструктура и околна среда има 
един приоритет във връзка с културата и културното наследство (Приоритетна ос 11: 
бюджет 576 милиона евро, от които 490 милиона евро принос на ЕС). Приоритетната 
ос ще подпомага проекти, свързани със защитата и възстановяването на недвижими 
паметници с надрегионално значение, включително такива, които са включени в 
Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО или признати 
като исторически паметници от Президента на Полша. Действията, които ще бъдат 
извършвани са свързани с реновирането, реконструкцията, възстановяването и 
опазването на обекти, включени в регистъра на паметниците, както и комплекси с 
техните околности. Управляващият орган на тази Оперативна програма за 
инфраструктура и околна среда е Министерството на регионалното развитие, ул. 
„Wspólna” 2/4, 00-926 Warsaw.

В контекста на казаното дотук, искането на вносителя на петицията за възстановяване 
на моста в Tczew е отговорност на въпросната държава-членка.


	745808bg.doc

