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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1527/2013, внесена от Луис Мария Тобоада Гонзалес, с
испанско гражданство, относно нередности в градоустройствения план 
в гр. Ферол

1. Резюме на петицията

Петицията се отнася за предложения за ново урбанистично строителство в части от 
град Ферол, което очевидно ще бъде отчасти финансирано от ЕС. Вносителят на 
петицията протестира, че правото на местните жители да участват и да изразят 
мненията си по проекта не е било зачетено от страна на органите на властта, като се 
изключи разпоредба, сочеща, че те разполагат само с един ден, за да дадат отговор. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 май 2014 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Наблюдения на Комисията

На общината на град Ферол е било предоставено съфинансиране от Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР) в размер на 8 003 513 EUR за реализирането на 
интегриран градоустройствен проект за възстановяването на три исторически квартала 
от морския град Ферол.  
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Проектът се управлява от общината чрез делегация от управляващия орган и 
министерството на данъчната и публичната администрация, което отговаря за общата 
координация и общия контрол на градоустройствените инициативи за периода 2007 –
2013 г.  

Както други градоустройствени инициативи из цяла Испания, градоустройствената 
програма на град Ферол, има процедура да осигури участието на гражданите и 
заинтересованите страни. 

Първо, по време на подготвителната фаза много социални и граждански организации 
подкрепиха проекта: основните търговски съюзи и предприемачески асоциации, 
Търговската камара на Ферол, асоциацията на предприемачите в сектора на 
хотелиерството, асоциацията на местните търговци, банка La Caixa, университета в Ла 
Коруня, асоциациите на съответните квартали и т.н.

Второ, по време на фазата на изпълнение имаше годишни граждански информационни 
събрания с цел наблюдение на напредъка на проекта. Те се проведоха на следните дати: 
29/06/2009, 30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 и 08/04/2013. Съдържанието и 
заключенията от тези заседания могат да бъдат намерени онлайн на: 
www.ferrol.es/urban/. Освен това бяха проведени 32 секторни събрания с цел да се вземе 
предвид мнението на различните професионални сектори, засегнати от проекта: 
здравеопазване, туризъм, търговия, социално-културни аспекти, съседство и т.н.

Трето, налична е пощенска кутия за предложения на уебстраницата на проекта. 
Предложенията, дадени от асоциациите, са били взети предвид, когато са били 
сметнати за целесъобразни. Например, проектът за отварянето на общинския парк 
Reina Sofia е бил изцяло променен след петиция на гражданска кооперация. 

Най-накрая, има офис, където всяко лице може да се информира за аспектите на 
проекта. Има директна комуникация по имейл с 35 граждански организации и проектът 
популяризира програма за изграждане на капацитет от организации с нетърговска цел, с 
цел улесняване на тяхното участие и ангажиране с проекта. 

Заключение

Съгласно информацията, предоставена от управляващия орган и местните органи, този 
градоустройствен проект отговаря на общата практика за осигуряване и 
популяризиране на участието на гражданското общество в градоустройствени проекти.  
Освен това, съгласно прилагането на принципа на субсидиарност и без да се засягат 
правомощията, предоставени на Комисията, по-специално за прилагането на общия 
бюджет на Европейския съюз, при управлението на проекти, финансирани от ЕФРР, 
националните органи, на подходящото териториално ниво, са отговорни за това да 
осигурят спазването на националните процедури, включително тези, даващи право на 
жители за участие и изразяване на тяхното мнение, във връзка с конкретен проект.


