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Увод 

Комисията по петиции извърши констативно посещение във Фамагуста, Кипър, на 7 и 8 

май 2018 г. Целта на командировката, която беше ръководена от председателя на 

комисията по петиции Сесилия Викстрьом, беше да се направи повторна оценка и да се 

актуализира информацията за положението във Фамагуста, и по-специално в 

блокираната зона на града, наречена Вароша, в контекста на петиция № 733/2004, 

внесена от Лойзос Авксендиу от името на Движението на бежанците от Фамагуста, 10 

години след предишното констативно посещение на тази комисия, проведено от 25 до 

28 ноември 2007 г. 

В понеделник, 7 май, делегацията проведе срещи с вносителя на петицията, с две 

организации на гражданското общество, представляващи и двете общности, и с кмета и 

членове на общинския съвет на Фамагуста в Дома на ЕС в Никозия, след което последва 

работна вечеря под домакинството на председателя на Камарата на представителите, г-

н Димитрис Силурис, с участието на министъра на външните работи на Република 

Кипър, г-н Никос Христодулидис, и кмета на Фамагуста, г-н Алексис Галанос.  

Във вторник, 8 май, делегацията се срещна с г-жа Елизабет Спехар, специален 

представител на генералния секретар на ООН в Кипър и ръководител на мисията на 

мироопазващите сили на ООН в Кипър (UNFICYP); след това членовете на делегацията 

продължиха посещението си във Фамагуста, за да огледат блокираната зона от града от 

достъпни места, включително улицата срещу дома на вносителя на петицията и част от 

плажа на Фамагуста. По-късно през деня в културния център на община Фамагуста в 

Деринея се проведе пресконференция с участието на кмета на Фамагуста, г-н Алексис 

Галанос, с което приключи официалната част на програмата. 

Исторически контекст и международно право 

След преврата от 15 юли 1974 г., извършен от гръцката военна хунта срещу архиепископ 

Макарий, на 20 юли 1974 г. Турция навлиза в Кипър. Фамагуста е превзета по време на 

втората фаза от турското нашествие през август 1974 г., като нейните жители избягват 

пред настъплението на турската войска. Голяма част от града – зона от около 6,5 

квадратни километра, която до голяма степен съответства на Вароша, чието население 

се състои предимно от гръцки кипърци, е обявена за „забранена зона“ и е блокирана, а 

достъпът до нея е строго забранен за всички с изключение на турския военен персонал. 

През следващите две години в нея се извършват систематични грабежи от страна на 

турската армия. Повечето от плячкосаните стоки са отнесени в Турция, където са 

продадени на търг, а други са разпределени на незаконните заселници, доведени на 

острова от Турция. 

Връщането на Вароша на нейните законни жители под управлението на ООН беше 

предвидено в Споразумението на високо равнище от 1979 г., Резолюции 550 (1984 г.) и 

789 (1992 г.) на Съвета за сигурност на ООН, доклада на комисията по петиции от 17 

юли 2008 г., декларацията на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. и последно 

резолюцията на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. 

Трайната окупация на 37% от територията на Република Кипър, включително на 

Вароша, от страна на турските окупационни сили представлява грубо нарушение на 
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международното право и основните права на човека на гражданите на ЕС от страна на 

Турция и нейната незаконна, подчинена администрация в окупираните територии. 

След присъединяването на Кипър към ЕС на 1 май 2004 г. Комисията, три 

председателства на Съвета и вицепрезидентът на САЩ, г-н Байдън, участваха 

неуспешно в опити за постигане на „пакетни споразумения“, включващи изричното (LU, 

FI) или имплицитното (BE) връщане на Вароша на нейните предишни жители под 

управлението на ООН в замяна на други елементи.  

 

Развитие на събитията след предишното констативно посещение от 25 – 28 ноември 

2007 г. 

През 2010 г. тогавашният президент на Република Кипър г-н Христофияс представи 

предложение, включващо връщането на Вароша, без да постигне резултати.  

Когато г-н Анастасиадис беше избран за президент през 2013 г., той предложи пакет от 

мерки за изграждане на доверие, включващи връщането на Вароша. През 2015 г. 

започнаха сериозни преговори по същество с оглед на намирането на всеобхватно 

решение и беше постигнат безпрецедентен напредък по повечето от шестте преговорни 

глави, което доведе до откриването на конференцията за Кипър в Женева на 11 януари 

2017 г., само няколко дни след встъпването в длъжност на генералния секретар на ООН 

Антонио Гутериш.  

За съжаление конференцията за Кипър приключи на 7 юли 2017 г. в Кран-Монтана, 

Швейцария, без да бъде постигнато споразумение, предимно поради непреклонността 

на Турция по въпроса за сигурността и гаранциите.  

Понастоящем продължава да цари несигурност относно възобновяването на 

преговорите за уреждане на кипърския въпрос, тъй като неотдавнашната криза, свързана 

с проучването за природен газ в крайбрежните води, свърза този въпрос с перспективите 

за възобновяване на процеса за намиране на решение. На 16 април 2018 г. г-жа Спехар 

организира социална проява, на която ръководителите на двете общности не успяха да 

преодолеят безизходицата. През юли 2018 г. генералният секретар на ООН назначи г-жа 

Джейн Хол Лют като свой личен пратеник, за да разбере до какъв етап са достигнали 

всички страни в своите размисли след конференцията в Кран-Монтана.  

Петиция 

Петиция 733/2004 беше внесена в комисията по петиции през юли 2004 г. от Лойзос 

Авксендиу от името на Движението на бежанците от Фамагуста, представляващо над 30 

000 европейски граждани – бежанци от Фамагуста от август 1974 г. насам и техните 

потомци. 

В петицията се отправя призив за включването на връщането на блокираната част на 

Фамагуста на нейните законни жители във всеобхватните мерки, предложени от 

Европейската комисия, за да се сложи край на изолацията на турско-кипърската 

общност. 

Освен връщането на блокираната част от Фамагуста на законните ѝ жители в петицията 

се предвижда също ремонт и оперативна модернизация на пристанището на Фамагуста. 
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След завършване на ремонтните работи управлението на пристанището би могло да се 

извършва от пристанищни власти под формата на частно предприятие с равностойно 

участие на двете общности. 

В петицията се посочва, че връщането на блокираната част от Фамагуста на законните ѝ 

жители не предполага необходимост от преместване на населението в окупираните зони, 

тъй като този участък от града е необитаван от окупирането му от турските военни сили 

през август 1974 г. досега. 

В петицията се набелязва целта Фамагуста да се превърне в град, в който двете общности 

на острова си сътрудничат по ефективен начин в условията на сигурност и взаимно 

уважение с оглед на постигането на равнище на мирно съвместно съществуване и 

благоденствие, което повечето кипърци биха искали да споделят в рамките на една 

федерална кипърска държава, обединяваща двете общности и двете зони. 

N.B. Тук е важно е да се отбележи, че на 27 февруари 2006 г. Съветът прие Регламент 

(ЕО) № 389/2006 за създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел насърчаване 

на икономическото развитие на общността на кипърските турци. От друг страна следва 

да се отбележи, че Вароша продължава да бъде блокирана от Турция, както се посочва в 

съответните документи на Съвета за сигурност на ООН. Зоната, окупирана от турските 

военни сили, съответства на 37% от територията на Република Кипър и Вароша все още 

продължава да бъде единствената недостъпна и блокирана част от Кипър под прекия 

контрол на турската армия. 

Този регламент предвижда между 2006 и 2016 г. да се отпусне обща сума от 449 млн. 

евро. От 2014 до 2020 г. по линия на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС се 

предвижда отпускането на 30 милиона евро на година. 

Резюме на проведените срещи 

Увод 

Всички срещи бяха открити от председателя на делегацията, г-жа Викстрьом, която 

винаги започваше с представянето на членовете на делегацията, излагаше целите на 

командировката и отправяше въпрос към различните събеседници какви конкретни 

действия те биха искали да бъдат предприети, за да се постигне напредък по отношение 

на целта на петицията. 

Председателят приключваше всички срещи, като благодареше на участниците, 

изразяваше своя ангажимент да продължи работата по петицията, без да поема 

обещания, но същевременно подчертавайки факта, че независимо колко трудно това 

може да изглежда понастоящем, политиците не могат и не трябва никога да се отказват 

от намирането на решение на човешката трагедия, свързана с Вароша, и че такова 

решение трябва да бъде и ще бъде намерено.  

Информация, представена от г-н Йеротеос Пападопулос, ръководител на 

представителството на ЕК в Кипър, и г-н Андреас Кетис, ръководител на Бюрото за 

връзка на ЕП в Кипър 
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Г-н Кетис и г-н Пападопулос приветстваха с добре дошли делегацията и представиха 

информация, съсредоточена главно върху следните аспекти: 

 историята на нашествието и превземането на Фамагуста през август 1974 г.; 

 пакета от мерки за изграждане на доверие, включващи връщането на Вароша, 

който е бил предложен от президента Анастасиадис при избирането му през 

2013 г., и контрапредложението на турските кипърци; 

 неуспешния опит за медиация от страна на вицепрезидента на САЩ, г-н Байдън, 

по време на неговото посещение на острова на 21 и 22 май 2014 г.; този опит 

включваше предложение да се позволи на група от международни експерти да 

посетят Вароша и да докладват за непосредствените нужди, свързани с 

възстановяването; 

 безпрецедентния напредък в рамките на преговорите, постигнат от двамата 

лидери Анастасиадис и Акинчи между май 2015 г. и юли 2017 г.; 

 закриването на конференцията за Кипър в град Кран-Монтана на 7 юли 2017 г., 

без да е намерено решение, главно поради липсата на съгласие относно главата 

за сигурността и гаранциите, която е единственият външен аспект на кипърския 

проблем, тъй като включва правомощията на Гърция, Турция и Обединеното 

кралство в качеството им на гаранти по силата на Гаранционния договор и 

Договора за съюз от 1960 г.; 

 различните възприятия от страна на Турция и на лидера на турските кипърци и 

турско-кипърската общност относно осъществимостта на едно федерално 

решение; 

 неотдавнашната криза, свързана с проучванията за природен газ в крайбрежните 

води, при която турската военна флота блокира сондажните дейности на кораб на 

ENI в рамките на изключителната икономическа зона на Кипър; 

 агресивната реторика на г-н Ердоган преди предсрочните президентски и 

парламентарни избори в Турция, проведени на 24 юни. 

В края на тази среща председателят на делегацията направи няколко съобщения относно 

сигурността, комуникациите и други аспекти на посещението във Фамагуста, планирано 

за следващия ден. 

В отговорите си на въпросите на членовете на делегацията г-н Кетис също така се спря 

накратко на решенията на Европейския съд по правата на човека срещу Турция по 

въпроса за собствеността, които са довели поне в един случай до заплащане на 

обезщетение. 

Среща с вносителя на петицията 

Г-н Лойзос Авксендиу се срещна с делегацията, придружен от сина си Андреас, който е 

на 18 г. и отбива 14-месечната си задължителна служба в националната гвардия на 

Кипър.  

Вносителят на петицията разказа как на 14 август 1974 г. вечерта семейството му е 

избягало от Фамагуста. Те са мислели, че ще отсъстват само за една нощ и че на 

следващия ден ще могат да се върнат у дома си. Оттогава са изминали почти 44 години 

и той все още копнее да се върне у дома си. 
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След това той обясни как след превземането на Фамагуста голяма част от града е била 

блокирана, обявена за военна зона и систематично ограбвана от турската армия, как тя 

все още е блокирана, изоставена на произвола на природните стихии, под прекия 

контрол на турските въоръжени сили и турското правителство, и как тя стои като 

паметник на нерационалната жестокост на турската окупация. Къщата му се намира 

непосредствено зад оградата в блокираната зона, ограбена и празна, но той въпреки това 

все още копнее да се върне в нея, както всеки друг, който желае да се върне у дома си.    

Животът му се променя драстично от деня, в който избягва от Фамагуста, тъй като 

членовете на семейството му се оказват принудени да живеят като бежанци в 

собствената си страна. Поколението, което на практика преобразява Фамагуста в 

динамичен, космополитен център, каквато тя продължава да бъде до 1974 г., неумолимо 

се стопява; хората, избягали оттам, живеят със спомените си, с травмите си на бежанци 

и с неосъщественото си желание да се завърнат у дома си, дори и само за да бъдат 

погребани там. 

Вносителят на петицията информира делегацията, че той е изготвил петицията след 

последния към тогавашния момент опит да се разреши кипърския въпрос през април 

2004 г. и с оглед на присъединяването на Кипър към Европейския съюз, след което я е 

връчил на току-що избрания председател на Европейския парламент Жозеп Борел 

Фонтелес на 20 юли 2004 г. Заедно с 24 други лица от Фамагуста той е пътувал до 

Европейския парламент и също така е организирал еднодневна демонстрация, 

настоявайки за обединяването на Кипър и за връщането на блокираната част на 

Фамагуста на законните ѝ жители като първа стъпка към постигането на тази цел. Той 

изрази отново решимостта си да се върне у дома си във Фамагуста и добави, че членовете 

на семейството му са обсъдили тази перспектива и са се съгласили да се върнат веднага 

щом това стане възможно. 

Андреас, синът на вносителя на петицията, описа как както той, така и неговият по-

възрастен брат считат, че Фамагуста е родният им град, въпреки че са родени и 

израснали в друг град в Кипър. Той е опознал Фамагуста чрез своите родители и баби и 

дядовци, както и чрез своите посещения в града и в близост до семейното жилище, 

намиращо се непосредствено зад оградата. 

Към Андреас беше отправен въпрос дали има приятели сред турските кипърци и как 

кипърските гърци на неговата възраст възприемат турските кипърци. Андреас отговори, 

че се е запознавал с турски кипърци чрез баща си и че счита, че те също са кипърци, но 

че за съжаление не е имал възможността да се сприятели с турски кипърци в свободните 

зони на Кипър. Той има приятели, които посещават частно училище в Никозия 

(английското училище), в което сред учениците има и турски кипърци, и че неговите 

приятели са споделяли, че между тях и турските кипърци няма проблеми. 

В заключителните си забележки вносителят на петицията посочи, че очаква от 

комисията по петиции да докладва за настоящите условия на окупацията на Фамагуста, 

като потвърди констатациите от предишното констативно посещение и от доклада на 

комисията от 2008 г., тъй като нищо не се е променило през последните 10 години, 

включително не се е променило това, че всички кипърски бежанци, сред които и 

бежанците от Фамагуста, все още са лишени от живота, който биха водили, ако бяха 
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свободни да бъдат във Фамагуста и ако Кипър не продължаваше да бъде окупиран. След 

това той заяви, че международната общност реагира на политиките и/или действията на 

държави (различни от Турция), които застрашават международния мир или нарушават 

правата на човека или основните свободи, като налага санкции като средство за 

принуждаването им да спазват международното право. Той призова комисията по 

петиции да поиска от Турция да определи конкретна дата, в срок до която Турция да 

предаде контрола над блокираната зона на Фамагуста на законните ѝ жители, както и да 

се ангажира, че преди тази дата тя ще даде възможност на експерти, включително гръцки 

и турски кипърци, да посетят блокирания участък, за да извършат оценка на състоянието 

и да изготвят доклад за мерките, което биха били необходими за съживяването на тази 

зона. Ако турското правителство не се съгласи с този призив, то тогава Европейският 

съюз трябва да призове за налагането на санкции на Турция, докато Турция не започне 

да спазва международното право и престане да нарушава правата на човека и основните 

свободи на европейските граждани.   

Среща с представители на организации на гражданското общество от двете общности 

Г-жа Йота Авксентиу и г-н Сердар Атай, представляващи съответно организациите на 

двете общности „Фамагуста – нашият град“ и „Инициатива Фамагуста“, посочиха 

следното: 

 те твърдо вярват, че връщането на Вароша на законните ѝ жители може да се 

осъществи отделно от цялостното решение; 

 такава стъпка би представлявала забележителна мярка за изграждането на доверие; 

 гражданите на Фамагуста се намират в настоящата ситуация поради политическите 

цели, преследвани от други, които разрушават връзките между двете общности; 

 необходимо е ЕС да предприеме действия за постигане на връщането на Вароша; 

 възстановяването на пристанището във Фамагуста и на неговото функциониране 

под контрола на ЕС би съпътствало връщането на Вароша на законните ѝ жители; 

 за съжаление Турция използва Вароша като разменна монета; 

 гражданските организации на гръцките и турските кипърци обединиха сили през 

2012 г. и през април 2014 г. за първи път организираха съвместно честване на 

Разпети петък, на което присъстваха 5000 души от двете общности; 

 продължаването на организирането на подобни съвместни мероприятия е много 

полезно за насърчаване на помирението на двете общности. 

След това делегацията изслуша силно емоционален призив от страна на жена на име 

Тоня и нейната майка Клеопатра, които се оплакаха от загубата на своите вещи, 

разпродадени на търг от турската окупационна армия, но които призоваха да получат 

възможността поне да възстановят спомените си. 

Среща с кмета на Фамагуста, г-н Алексис Галанос, и с ръководителите на политическите 

групи в Общинския съвет на Фамагуста 
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Г-н Галанос направи следните забележки: 

 Фамагуста въплъщава човешка трагедия и хуманитарен проблем и не е просто 

точка от дневния ред на преговорите; поради това той отхвърля използването на 

този въпрос от Турция като разменна монета; 

 припомни Резолюции № 550 и 789 на Съвета за сигурност на ООН; 

 връщането на Вароша би представлявало забележителна мярка за изграждането 

на доверие; 

 потвърди желанието на Общинския съвет на Фамагуста да се обедини отново с 

турско-кипърската общност, за да изградят заедно Федерална република Кипър; 

 призова делегацията да изложи отново позицията си от предишните си 

резолюции, да се придържа непоколебимо към европейските принципи и да 

отхвърли шантажа от страна на Турция. 

 

Работна вечеря с домакин г-н Димитрис Силурис, председател на Камарата на 

представителите на Република Кипър 

Г-н Силурис приветства делегацията и новото констативно посещение, 10 години след 

предишното, и изрази своята признателност за постоянната подкрепа на Европейския 

парламент за борбата на кипърския народ за справедливост. Той отбеляза, че комисията 

по петиции играе решаваща роля за осъществяването на връзка между гражданите и 

институциите на ЕС и за преодоляване на демократичния дефицит на Съюза. Въпреки 

факта, че решенията на комисията не са задължителни, той очаква израз на конкретна 

солидарност и засилване на натиска от ЕС и неговите институции върху Турция пълно 

спазване от нейна страна на задълженията ѝ като страна кандидатка и за отказ от 

безкомпромисното ѝ отношение и експанзионистична политика. Всяко решение на 

кипърския проблем, заяви той, трябва да спазва резолюциите и решенията на Съвета за 

сигурност на ООН и да бъде напълно съвместимо с европейските ценности и принципи, 

с достиженията на правото на ЕС, международното право и зачитането на правата на 

човека. В този контекст той припомни резолюции 550 и 789 на Съвета за сигурност на 

ООН и продължаващите усилия на Камарата на представителите, включително нейните 

собствени резолюции, за връщането на Вароша на законните му жители, което е ключов 

елемент за решаването на кипърския проблем. Като мярка за изграждане на доверие това 

може да се превърне в катализатор за цялостно разрешаване чрез създаване на условия 

за сътрудничество, взаимно уважение и доверие между двете общности в Кипър. Той 

потвърди ангажимента на гръцките кипърци за постигане на всеобхватно, справедливо 

и устойчиво решение на кипърския проблем. Накрая той изрази надежда, че 

окупационната армия може би за веднъж ще изостави своята непреклонна и 

провокативна позиция и ще позволи на делегацията, дори в последния момент, да посети 

блокираната част на Фамагуста и да види със собствените си очи последиците от 

турското нашествие. 

Министърът на външните работи на Република Кипър, г-н Никос Христодулидис, от 

своя страна, приветства констативното посещение комисията по петициите в окупирана 

Фамагуста. Той отдаде особено значение на това посещение, тъй като то се провежда от 

Европейския парламент – единствената институция на ЕС, която се избира пряко от 
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гражданите на държавите – членки на ЕС. В същото време посещението на комисията 

по петиции се извършва в много конкретен момент, тъй като сме свидетели на опит от 

страна на генералния секретар на ООН за възобновяване на разговорите, след последния 

неуспешен опит в Кран-Монтана, когато – за първи път от началото на преговорите през 

1976 г. – бяхме толкова близо до постигането на споразумение. Проблемът с Кипър е 

европейски проблем, и във връзка с това той приветства ангажимента на институциите 

на ЕС за намиране на решение, което да не се отклонява от ценностите и принципите на 

ЕС и да бъде съвместимо с достиженията на правото на ЕС. Значението на връщането 

на Вароша на законните му жители – което може да подейства като катализатор на 

усилията за намиране на решение на кипърския проблем – е изразено ясно в 

резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и в тези на европейския парламент. Поради 

това е особено важно въпросът за връщането на блокираната зона на Вароша да остане 

в дневния ред и на вниманието на медиите, тъй като той представлява също така грубо 

нарушение на правата на човека. Именно това е едно от основните постижения на 

посещението на комисията по петиции, заяви той. След това посещение и приемането 

на доклада за командировката, в контекста на предстоящата месечна сесия, 

председателят на Европейския парламент може постави въпроса за блокираната зона на 

Вароша на вниманието на председателя на Европейския съвет. Що се отнася до 

контролно-пропускателния пункт в Деринея, който води до блокирания град, той 

потвърди, че съответните процедури за неговото отваряне са в напреднала фаза и изрази 

надежда, че той ще бъде отворен на 1 юли 2018 г., в съответствие с договореното. Това 

ще бъде много положително развитие, което също така ще засили исканията по 

отношение на връщането на Вароша. 

 

 

Среща с г-жа Елизабет Спехар, специален представител на генералния секретар на ООН 

в Кипър и ртководител на мисията, Мироопазващи сили на ООН в Кипър (UNFICYP) 

Г-жа Спехар посрещна делегацията със сърдечно добре дошли и пристъпи към кратко 

представяне на текущото положение на острова, ролята на ООН и актуалното състояние 

след Кран-Монтана: 

 безпрецедентен напредък по много от главите на преговорите беше постигнат 

между май 2015 г. (избиране на г-н Акънджъ) и юли 2017 г.; двете най-трудни 

преговорни глави (от всичко шест) бяха разгледани към края: беше постигнат 

значителен напредък по отношение на територията, което оставя въпросите за 

сигурността и гаранциите; 

 

 Това доведе до откриването на конференцията за Кипър през януари 2017 г., 

която продължи в Кран-Монтана през юни и юли, с „пакетен подход“ и 

необходимостта от постигане на съгласие по всички глави; новоизбраният 

генерален секретар на ООН изигра много активна роля в заключителния кръг на 

преговорите и изготви рамката на Гутериш;  
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 Г-жа Спехар се позова на рамката на Гутериш като едно от най-големите 

постижения и „наследство“ на Кран-Монтана, които не бива да се разхищава, тъй 

като би могло да бъде от ключово значение за бъдещото подновяване на процеса;   

 

 След закриването на конференцията за Кипър на 7 юли 2017 г. не са водени 

преговори и недоверието между страните се задълбочи;  

 

 Влиянието на генералния секретар на ООН продължава да бъде на разположение 

в рамките на мандата на Съвета за сигурност на ООН, но ООН се нуждае от волята 

на всички страни да се върнат към масата за преговори, с общо виждане за това 

къде и как да постигнат това;  

 

 Това ще стане само тогава, когато страните, и по-специално двамата лидери 

(доколкото това е процес, в който лидерите са водещи), счетат за възможно да се 

върнат към смислени и ориентирани към резултатите преговори; 

 

 Неформалната вечеря с двамата лидери, чийто домакин беше г-жа Спехар на 16 

април 2018 г., беше сърдечна, но не постигна резултати;  

 

 Налице е необходимост от по-структуриран и формален процес, за да се установи 

какви са позициите на всички страни; за тази цел генералният секретар 

понастоящем избира временен пратеник1, който да проведе консултации в близко 

бъдеще с всички страни, за да се запознае с резултатите от техния размисъл след 

приключването на конференцията за Кипър; 

 

 Вароша винаги е била централен елемент от основните аспекти на  кипърския 

проблем, който трябва да бъде решен, и често пъти е бил обект на творчество, 

като в различни моменти, различни държави, различни организации, сред които 

самата ООН, се опитваха да установят дали разрешаването на въпроса за 

блокираната зона на Вароша би могло да бъде вид мярка за изграждане на 

доверие, дали евентуално би представлявало пробив за постигане на цялостно 

решение;  

 

 За съжаление през годините това никога не оказа възможно, тъй като различните 

предложения в това отношение на гръцките и турските кипърци никога не бяха 

съвместими. 

 

 

Военният офицер на мироопазващите сили на ООН (UNFICYP) предостави 

допълнителна информация относно положението на Вароша, включваща презентация 

със слайдове: 

                                                 
1 През юли 2018 г. генералният секретар на ООН назначи г-жа Джейн Хол Лют на тази длъжност. 
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 Южната граница на Вароша се оспорва, UNFICYP подържаше шест поста за 

наблюдение в рамките на Вароша, на два от които все още разполага с персонал 

днес, с цел да се запази военното статукво в блокираната зона  на Вароша; 

 

 Позицията на ООН е, че от 1974 г. насам отговорността за запазване на статуквото 

в оградената зона на Вароша се носи от турските сили и в крайна сметка от 

правителството на Турция;  

 

 Дейностите на UNFICYP във Вароша са ограничени, достъпът до него е възможен 

само през контролно-пропускателния пункт на турските въоръжени сили в 

северната част; мобилни патрули на ООН биват допускани, като им се налагат 

съответни ограничения, като например забрана за спиране, ограничения на 

скоростта и използването на определен маршрут; 

Г-жа Спехар даде следните отговори на въпроси от страна на членовете на ЕП: 

 Относно рамката на Гутериш: тя следва да остане поверителна и медийният 

отзвук е създал единствено объркване. Въпреки това, тя ще бъде дискутирана и 

разяснена по време на предстоящите консултации със страните; 

 

 Относно границите на Вароша: Никога не е имало споразумение между ООН и 

враждуващите сили относно точната линия на прекратяване на огъня, тъй като 

през 1974 г. беше постигнато прекратяване на огъня, но не и споразумение за 

прекратяване на огъня; 

 

 Относно идеята – насърчавана от ООН – да бъде предоставен достъп до Вароша 

на група от експерти, които да  направят оценка на нуждите от възстановяване; 

това е една от идеите, сред многобройните мерки за изграждане на доверие, които 

са в обращение през годините. По време на посещението си през май 2014 г. 

вицепрезидентът на САЩ г-н Байдън изказа подобна на тази идея, но за 

съжаление това не донесе плодове и нито една от тези творчески идеи не беше 

приета до днес; 

 

 Относно отварянето на контролно-пропускателните пунктове в Деринея и Лефка: 

ООН ще приветства въвеждането на тази мярка за изграждане на доверие, за 

която беше постигнато взаимно съгласие от страните и която би била от полза и 

за двете общности; 

 

 Относно ролята на г-н Ердоган: Турското правителство е основна страна в тези 

преговори, когато става въпрос за сигурността и гаранциите, и генералният 

секретар се среща редовно с Турция, както и с много други ключови държави 

членки. При неговите срещи с г-н Ердоган, Кипър обикновено е една от темите, 

но не единствената тема. 

Посещение във Фамагуста  
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След срещата с г-жа Спехар, делегацията взе на път вносителя на петицията и отпътува 

с автобус за Фамагуста, за да разгледа блокираната зона на града от достъпни точки за 

наблюдение. По време на пътуването както вносителят на петицията, така и г-жа 

Аталидес от Бюрото за връзка на Европейския парламен в Кипър, предоставиха ценна 

информация на делегацията относно богатата история на Фамагуста. 

Навлизането в окупираните територии през контролно-пропускателния пункт в 

Стровилия не беше белязано от събития. 

От момента, в който делегацията навлезе в окупираните територии, тя беше 

„придружавана в сянка“ от представители на незаконната, подчинена администрация 

(„служители на Министерството на външните работи“ и „Полиция“), както и от членове 

на турската, ултранационалистична организация, известна като „Сивите вълци“. 

Делегацията направи обиколка на блокираната част на града, която включваше едно 

спиране, за да се види сградата на вносителя на петицията (непосредствено зад 

оградата), който направи кратко изложение пред членовете на делегацията, които имаха 

възможност на станат свидетели на състоянието на домовете на европейските бежанци: 

разграбени и изоставени на природните сили, зад ограда с многобройни знаци, 

информиращи всички, че се намират пред „военна зона“ и че заснемането на снимки или 

видеозаписи е забранено. От дома на вносителя на петицията, делегацията отиде до 

енорийската църква „Агия Зони“, от 16-и век, която почти не се вижда зад ръждасялите 

нефтени контейнери, пълни с бетон, с отчупен кръст, но с все още запазена, красиво 

гравирана камбанария, свидетелство за нейното вековно великолепие.  

Делегацията реши да направи непредвидено отклонение до единствения входен пункт 

за Вароша, охраняван от турски сили, като председателят слезе от автобуса, отиде до 

контролния пункт и поиска да се срещне с турския командир, според сведенията наречен 

„Али“, за да поиска достъп за делегацията до затворения град. Председателят беше 

информиран да изчака турския командир да се срещне с нея на входа, тя видя, че той се 

приближава пеш към нея, но в този момент той изглежда получи телефонно обаждане, 

след което се обърна обратно и се отдалечи. Следователно на делегацията не беше 

разрешено да влезе във Вароша. 

Посещение на достъпните части на плажа на Фамагуста, от който може да бъде видян 

брега на блокираната зона на Вароша, но не може да бъде снимана, тъй като се счита за 

„военна зона“. 

След това делегацията пристъпи към посещение на плажа на Фамагуста, където „Сивите 

вълци“ бяха окачили турски знамена и се опитаха да се приближат до членовете на 

делегацията, и по-специално председателя, по много обезпокоителен начин. 

Към председателя, и в по-малка степен останалите членове на делегацията, незабавно се 

приближиха около 150 жители на Фамагуста (главно гръцки кипърци), които изразиха 

желанието си, много от тях с отчаяние и сълзи в очите, да се завърнат по домовете си; 

от близко разстояние, от страни ги  следваха и 20-ина представители на „Сивите вълци“, 

размахващи турски знамена и знамена на Севернокипърската турска република, 

афиширайки с дясната си ръка характерния знак на своята организация.  
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Както се очакваше, условията за сигурност по време на това конкретно посещение, което 

продължи приблизително 30 минути, бяха далеч от идеални, тъй като атмосферата беше 

много напрегната. В това отношение далеч не е сигурно, че членовете на „полицията“, 

които присъстваха на плажа, биха се намесили в случай на инцидент, и евентуално – до 

каква степен, доколкото е известно, че „Сивите вълци“ се ползва от пълна безнаказаност 

за своите престъпления и никога не са  били преследвани по наказателен ред. 

Пресконференция с участието на кмета на Фамагуста, г-н Алексис Галанос, в културния 

център на община Фамагуста в Деринея  

След посещението на плажа на Фамагуста, делегацията се върна обратно в зоните, в 

които правителството на Република Кипър упражнява ефективен контрол, през същия 

контролно-пропускателен пункт в Стровилия и продължи с насрочената 

пресконференция в Деринея. 

Група от около 300 жители на Фамагуста, пристигнали с наети автобуси от Никозия, 

Лимасол и Ларнака, посрещнаха делегацията с много емоционално добре дошли преди 

началото на пресконференцията. 

Както докладваха местните медии, „Съчувствието към Вароша не може да скрие 

болезнената истина.“ 

Председателят направи следното изявление:  

ИЗВАДКИ: 

„Минаха 44 години (от турското нашествие) и международната общност (ООН, ЕС, и 

т.н.) направи, каквото можа, Кипър се присъедини към ЕС, а днес ние сме тук в отговор 

на петицията и като продължение на предишното ни посещение от 2007 г. Това е много 

чувствителен момент за Кипър и за Европа, времето изтича с отиващите си поколения и 

двете общности забравят как да живеят заедно. Не мога да ви дам надежда, че това 

посещение ще разреши конфликта и ситуацията, никаква надежда, но това, което мога 

да ви обещая, е, че комисията разглежда въпроса много сериозно и се опитва да проучи  

всяка възможна, незначителна стъпка напред, която може да бъде предприета. Затова 

ние използваме политическите си умения и огромно творчество в този процес. Ние 

заявяваме отново дълбокото си убеждение, последно посочено в нашата резолюция от 

юли 2017 г., че връщането на Фамагуста би могло да представлява много добра отправна 

точка за пълното обединение на острова, но Комисията и Съветът имат колебания по 

този въпрос. Разбира се, става въпрос за основните ценности и принципи, на които се 

основава ЕС. Трудно е да обясним на тези толкова отчаяни хора, които срещнахме по 

време на нашето посещение, че единственото, което можем да направим, е да ги чуем и 

да изразим исканията им, да поддържаме пламъка запален, да не ги оставим сами, ние 

сме с вас, заедно с моите колеги, днес всички ние сме само не европейци, всички ние сме 

от Фамагуста, всички.“ 

Кметът на Фамагуста, г-н Алексис ГАЛАНОС, заяви, че Фамагуста е „не само мярка за 

изграждане на доверие. Тя е много повече от това. Тя е хуманитарен проблем за Европа.“ 

Кипърските турски медии също бяха поканени на пресконференцията, но изглежда, че 

никоя от тях не присъства. 
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Заключения и възможности за напредък 

 въпреки силно емоционалните срещи с вносителя на петицията, неговия син и 

другите бежанци на Вароша, които поискаха конкретни действия от страна на 

делегацията на комисията по петиции, трудно можем да си представим, че в 

настоящия политически контекст, е възможен пакет от мерки за изграждане на 

доверие, включващи връщането на Вароша на законните му жители, извън 

споразумение за цялостно уреждане на спора; въпреки това, предприемането на 

значима, конкретна мярка за изграждане на доверие, като например връщането 

на Вароша на законните му жители, с перспективата за мирно съвместно 

съществуване между гръцките и турските кипърци, която следва от него, може да 

бъде единственото средство за стимулиране на усилията за постигане на цялостно 

разрешаване на кипърския въпрос;  

 Всички предишни опити на три председателства на ЕС през 2005, 2006 и 2010 г., 

както и генералният план за Фамагуста на вицепрезидента на САЩ, г-н Байдън, 

от май 2014 г. за постигане на „пакетни договорености“, включващи връщането 

на Вароша на бившите му жители под управлението на ООН в замяна на други 

елементи, досега се провалиха;  предложенията, представени от ръководителите 

на гръцките кипърци по отношение на връщането на Вароша също се оказаха 

неуспешни;  

 Ясно е, че Турция разглежда Вароша като една от основните разменни монети в 

контекста на заключителните преговори за извършване на териториални 

корекции; 

 Както Комисията, така и ООН са на мнение, че едно цялостно решение, 

постигнато чрез споразумение между лидерите на двете общности, представлява 

най-ефикасният начин за решаване на проблемите, свързани с кипърския въпрос, 

включително за връщането на Вароша на законните му жители; 

 Необходимостта от такова решение обаче е както неотложна, така и критична: 

докладът на комисията по петиции от преди 10 години вече предупреждаваше 

относно от изтичащото време, поради факта, че и от двете страни на острова 

хората забравят как да живеят заедно и да говорят едни с други; поколения растат 

и много от тези, които си спомнят Кипър преди 1974 г., вече не са сред нас; 

 Ясно е също така, че Турция тотално пренебрегва резолюциите на Европейския 

парламент;  

 Следователно това е въпрос на прилагане на съществуващите резолюции на 

Съвета за сигурност на ООН, който е единствената наднационална организация, 

която може да упражнява реален натиск върху Турция: Резолюция № 550 (1984) 

на Съвета за сигурност на ООН в своя параграф 5 изрично „призовава за 

прехвърлянето на тази зона (Вароша) към администрацията на Организацията на 

обединените нации“; Резолюция № 789 (1992) на Съвета за сигурност на ООН, в 

своя параграф 8, буква в) отново призовава „зоната, която понастоящем е под 

контрола на силите на ООН за поддържане на мира в Кипър, трябва да бъде 

разширена, така че да включва Вароша.” 
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Препоръки 

1. призовава Европейската комисия, върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета на ЕС и всички 

държави — членки на ЕС, да представят нова резолюция в Съвета за сигурност на ООН, 

призоваваща към политически и икономически санкции срещу Турция за действията ѝ 

на агресия в източната част на Средиземно море и за неспазване на Резолюции 550 (1984) 

и 789 (1992) на Съвета за сигурност на ООН. 
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Приложение 
 

Среща в Дома на ЕС 
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Вносителят на петицията със сина си в Дома на ЕС 
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Среща с г-жа Спехар в седалището на UNFICYP 

 
 

Среща с г-жа Спехар в седалището на UNFICYP (2) 
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Домът на вносителя на петицията 
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„Оставих вътре душата си, отворете!“ 
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Част от блокирания град 
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Част от блокирания град (2) 
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Пресконференция 

 
 

 


