
МАНИФЕСТ НА АЛИАНСЪТ ЗА ПОЧВАТА И ЗЕМЯТА 
НА ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ 

 
Почвите, заедно с въздуха и водата, са централната основа на живота на земята. 
Характеристиките и функциите на почвите са много различни по отношение на тяхното 
местоположение и състав. Увеличението на броя на сградите и запечатването от 
селищните и транспортните райони, както и от продължаващата експлоатация на почвата 
и поземлените ресурси и прекомерното използване, почвите са регионално застрашени и 
силно застрашени в световен мащаб, чрез сбора, степента и разпространението на всички 
щети , Дълготрайните последици от потреблението на земя и деградацията, както и фактът 
на невъзвратимост и много бавен процес на формиране на почвата, съответстват на 
въздействието на глобалните климатични промени и загубата на биоразнообразие. Освен 
това има тясна връзка на промяната на почвата с изменението на климата. 
 
Има спешна нужда от действия, наблюдавани на глобално ниво. Всички държави трябва 
да допринесат за устойчивото подобряване на почвите и земите на национално, 
регионално и местно равнище. В този контекст, градовете и общините (местните власти) 
са особено важни, тъй като те са пряко свързани с местната земя и най-близо до нейните 
собственици. Тяхната задача е, да подобрят осведомеността за почвата, да защитят 
естествените почвени функции, както и да следят за социалната справедливост. Те имат 
инструменти за териториалното планиране и Закона за контрол на планирането, които 
служат за насърчаването и реализирането на устойчиво използване на почвите и земите в 
общините. 
 

Ние, местните власти, сме наясно с тези въпроси и проблеми и същевременно с шансовете 
за устойчиво използване на почвите и земята. Заедно, ще поемем инициативата да 
работим върху решенията на проблемите. Ние, като местни власти, използваме шанса да 
реализираме това в обединяваща Европа чрез Европейския Алианс за Почвата и Земята. 

 

1. Отговорността на малките и големите градове 
 

Ние, местните власти, поемаме отговорността за устойчивата почвена политика в нашите 
райони. Това включва екологичната страна чрез подобряване на естествените функции на 
почвата, както и справедливото икономическо и социално използване на почвата и земята. 
 
За тази цел, ние искаме да: 

• да използваме обхвата си на действие за устойчиво развитие, 
• да дадем добър пример като местни власти, 
• да интегрираме всички заинтересовани страни съгласно Програма 21 в 
планирането и управлението на градските и други местни територии и да 
установим процес на участие в решаването на специфичните градски и селски 
проблеми с почвата и земята, 
• да допринесем за обществената осведоменост за устойчивото използване на 
почвите и земята 

 



Ние признаваме, че проблемите на почвата и земята имат не само местно и регионално 
значение, но освен това - в перспективата на глобална отговорност - предизвикват 
глобални ефекти върху почвите в други части на света от нашия начин на живот. 
 
 

2. Цели на алианса за почвата и земята 
 

Нашата основна цел е устойчивото използване на всички видове почви за опазване и 
подобряване на всички почвени функции, както и на земните ресурси и на природното и 
културното наследство за настоящите и бъдещите поколения и социално справедливото 
и честно използване на почвите и земята. 
 
Алиансът за Почвата и Земята на големите и малки европейски градове  е в съгласие с 
целите на предложението на Tutzing за "Конвенция за Устойчивото Използване на 
Почвите" (Конвенция за Почвите) и "Конвенцията на ООН за Борба с Опустиняването". 

 

3. Насоки и стратегии 
 

Нашата основна цел ще бъде конкретно реализирана от следните насоки и стратегии. 
 
3.1. Ние насърчаваме нашата независимост и идентичност чрез отговорна местна 
политика по отношение на почвата и земята. 
 
За това:  

• повишаваме осведомеността за шансовете, но и за проблемите на устойчивото 
използване на почвите, 
• регистрираме потреблението на земя и повторно използваема угарна земя, 
• полагаме всички усилия да обърнем тенденцията към потребление на земя и 
деградация на почвата, 
• определяме приоритетни цели за устойчиво развитие и активно преследваме 
икономично използване на почвата и поземлените ресурси, 
• подкрепяме образователни мерки, относно почвите и използването на земята, 
• информираме обществото за гореспоменатите цели и стратегии, които трябва да 
бъдат предприети, и насърчаваме обществената осведоменост. 

 
3.2. Ние насърчаваме качествен растеж или стабилизиране на отговорността за 
околната среда, обществото и културата. 
 
За това:  

• ограничаваме потреблението на почвата и земята, насочваме развитието на селищата 
навътре и насърчаваме качеството на управлението на селищата, 
• регистрираме и възстановяваме опасни стари отпадъци и подготвяме земята за 
подходяща повторна употреба, 
• вземаме под внимание въпросите на социалната справедливост и справедливостта на 
половете при използване на почви и земя, 



• полагаме усилени усилия за опазване и подобряване на почвеното плодородие и 
процесите на почвообразуване, при което се отдава специално внимание на грижите за 
почвата и отпечатването на площите, 
• предприемаме мерки за опазване на почвата, подобряване на почвата и 
възстановяване на почвата, опазване на особено ценните почви, защита на почвите от 
ерозия и уплътняване и намаляване на замърсяването, 
• поддържаме функцията на почвата като склад аа въглерод (и азот), като се вземат 
предвид основните цикли на естествения материал, 
• предприемаме мерки за подобряване на микроклимата и водния баланс, като по този 
начин допринасяме за подобряване на качеството на живота в селищната зона, 
• насърчаваме маркетинга на регионално отглеждани продукти, 
• ние се грижим за природното и културното наследство, 
• промотираме екологичните мрежи на биосферата. 

 
3.3. Ние вярваме в иновативното засилване на сътрудничеството и в духа на 
партньорствоъо. 
 
За това:  

• координираме подобряването на почвата и пространствено важните проекти по 
отношение на оптимална целесъобразност и устойчивост, 
• подкрепяме реализирането на целите на Европейската Перспектива за 
Пространствено Развитие (ЕППР) за устойчиво пространствено развитие и опазване на 
почвата, 
• включваме опасенията на съседните общини и региони, • подобряваме връзката 
между взаимната координация между градските и селските райони, 
• работим заедно като трансгранични партньори 

 
3.4. Ние подкрепяме устойчивото използване на почвите, чрез инструменти за 
устройство на териториалното планиране и контрол на планирането. 
 
За това:  

• запазваме и подобряваме специфичния характер и качеството на почвите и земята 
при използването им или навлизането в тях и подобряваме стойността им, 
• използваме почви чрез ефективно възлагане за разнообразни приложения, както и 
диференцирани правила за тяхното използване, така че почвите, природата и 
ландшафтът да се развиват оптимално, 
• включваме исканията на населението и интересите на ползвателите на земята и 
собствениците на земи и ги вземаме предвид при реализирането на мерки, 
• допринасяме за определянето и прилагането на допълнителни инструменти според 
пазарната икономика, като правила за устойчиво използване на почвите и земите 

 
4. Ползи от алианса за почвата и земята 

 
Ползата от Алиансът за почвата и земята на големите и малки европейски градове е преди 
всичко, да обяви подкрепата на градовете и общините за това, че имат дял от 
отговорността за  устойчивото използване на почвите и земите на местно ниво. 
 



Устойчивото използване на почвите и земята подобрява плодородието на почвата, 
микроклимата и водния баланс, може да доведе до огромни икономии на разходи, особено 
по отношение на разширяването и поддържането на инфраструктурата, спестява ресурси 
за бъдещото развитие и бъдещите поколения, подобрява пълноценното използване на 
съществуващите районите и стабилизирането на гъстотата на селищата, съживява 
обществените пространства и като цяло допринася за подобряването на качеството на 
живот и имиджа на общината. 
 
Градовете и общините членки на Алианса за почвата и земята печелят от предимствата на 
сътрудничеството и обмена на опит с други градове. 
 
 

5. Глобални оттговорности и партньорства 
 
Проблемите с почвата са специфични за местните условия и обекти и трябва да се решават 
предимно на местно ниво. В същото време, те имат и международно измерение, което 
включва екологични, както и социални, икономически и правни аспекти. 
 
В много страни, въпросът за наличието на почви, правата за ползване на земята и правата 
на коренните нации за традиционните им територии са предразположени към конфликти. 
Особено, в сухите и тропическите гори на южните региони, възникнаха сериозни 
проблеми поради деградацията на почвата и земята. 
 
Ние допринасяме към тези проблеми чрез нашия начин на икономика и начин на живот, 
тъй като ясно използваме повече земя, отколкото е налична в нашите страни. Виждаме 
партньорствата с коренните нации и други местни общности във всички части на света, 
напр. местните власти и организации, като много важна цел на Алианса за почвата и 
земята на големите и малки европейски градове. Искаме да вземем предвид  почвените 
проблеми в нашите партньорства и да се опитаме да използваме потенциала си, за да 
допринесем за решаването на проблеми, особено в райони, които са силно засегнати от 
деградацията на почвата и земята. 
 
Международната работа на Алианса за почвата и земята е специално базирана на 
"Конвенция 169" на Международната Организация на Труда (МОТ). Тя предоставя на 
местните племена и хора права върху земята и ресурсите им, собствения им начин на 
живот, култура и език. 
 
 

6. Връзката на Алианса за почвата и земята и Алианса за Климата 
 
Съществува тясна и пряка връзка между деградацията на почвата и земята в световен 
мащаб и глобалните климатични промени. Почвата, носи всички ресурси и съхранява 
материали, които влияят на климата. Климатичните промени оказват значително влияние 
върху състоянието на почвите. Алианса за почвата и земята и Алианса за Климата се 
смятат за допълнителни инициативи в рамките на основната цел за устойчиво развитие. Те 
съвместно се фокусират върху отговорните местни действия в  градовете и общините и 
включването на северно-южното измерение  в общинските действия. 
 



 
7. Ангажимент на членовете на Алианса за почвата и земята 

 
Като градове-членове ние се ангажираме, използвайки изцяло своята отговорност и  
компетентност да установим целите на Алианса за почвата и земята и да решим и 
реализираме подходящите мерки в съответствие с неговите указания . 
 
Ние сме решени да инициираме обръщане на тенденцията във все по-нарастващото 
потребление на земя и деградацията на почвата и да бъдем активни в продължаването на 
подобряването на положението на почвите и земята. За решаването на тези задачи, 
включваме всички заинтересовани страни в съответствие с Цел 21. 
 

Ние се ангажираме с редовното отчитане, определянето на подходящи цели и 
контролирането на успеха на нашата политика в областта на почвата.  

Освен това ние насърчаваме открит обмен на информация и опит с местните власти в 
страната и в чужбина и разработваме съвместни проекти и стандарти. 

Молим по-високите политически нива да подкрепят устойчивото използване на земята и 
почвите и да създадат необходимата рамка за реализиране на целите на манифеста. 
 
Ние считаме всички асоциации, публични институции и бизнес участници, които 
подкрепят тези насоки, задължения и мерки на Алианса за почвата и земята, за свои 
съюзници. 
 

Болцано на 24-ти Октмври 2000г. 
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