
Замърсяване на световния океан: 

проблемът и решенията

Pollution of the world's oceans: the problem and 
the solutions



Световният океан в 

най-общ смисъл е най-

голямата водна площ на 

планетата. Тя обединява 

океаните и моретата на 

света, свързани пряко 

или чрез протоци: 

Тихият, Атлантическият 

океан, Индийският, 

Южният и Северният 

ледовит океан, както и 

по-малки водни площи, 

свързани с тях.

The world's oceans in the 
broadest sense are the 
largest water areas on the 
planet. It unites the 
oceans and seas of the 
world, connected directly 
or through straits: the 
Pacific, Atlantic, Indian, 
Southern and Arctic 
Oceans, as well as smaller 
areas of water associated 
with them.





Сам по себе си обаче Световният океан не е просто голяма площ вода –
той е много повече. От една страна, той е дом на милиарди организми
от различен тип и вид, но и е от изключителна важност за цялостния 
климат. Затова и започваме с…

However, the World Ocean 
itself is not just a large area of 
water - it is much more. On the 
one hand, it is home to 
billions of organisms of 
various types and kinds, but it 
is also extremely important for 
the overall climate. That's why 
we start with…



Важни факти за световния океан
Знаете ли, че Световният 
океан е причината Земята да 
носи прозвището “Синята 
планета”? Той покрива цели 
71% от повърхността на 
нашия космически дом. 
Твърди се още, че именно от 
него са се зародили първите 
признаци на живот –
микроорганизмите, които в 
последствие се развиват в 
животни, които постепенно 
излизат на сушата и започват 
своя сухоземен път.

Important facts about the world's oceans

Did you know that the World Ocean is the 

reason why the Earth is nicknamed the 

"Blue Planet"? It covers as much as 71% of 

the surface of our space home. It is also 

claimed that it was from him that the first 

signs of life originated - the microorganisms 

that later develop into animals that 

gradually come ashore and begin their land 

journey.





И ако това не са достатъчно впечатляващи 

факти, които да ни накарат да го опазваме, 

то важността му в съвремието е не по-

малка. От теченията в Световния океан 

зависи климатът на цялата планета. Те 

биват топли и студени и промяната с 

посоката или температурата на дори едно от 

тях може да реши съдбата на не едно 

крайбрежно селище.

Нещо повече – Световният океан поема по-

голямата част от топлината, която достига 

до планетата ни от Слънцето. Поглъщайки я 

веднъж, в последствие той я отдава и така 

играе голяма роля за балансирането на 

климата на Земята. В много случаи региони, 

които граничат със Световния океан, са 

много по-приятни за живот и там липсват 

резки температурни колебания.

And if these are not impress ive enough 
facts to make us  protect it, then its 
importance in modern times is no less . 
The climate of the entire planet depends 
on the currents in the world's  oceans . 
They are hot and cold and the change in 
the direction or temperature of even one 
of them can decide the fate of more than 
one coastal village.

What's more, the world's  oceans absorb 
most of the heat that reaches our planet 
from the sun. Swallowing it once, it later 
gives  it away and thus  plays  a major role 
in balancing the Earth's  climate. In many 
cases , regions  bordering the world's  
oceans  are much more pleasant to live in 
and there are no sharp temperature 
fluctuations .





Световният океан е и домът на най-много 

организми на планетата. Списъкът включва 

милиони известни видове бозайници и риби, 

едноклетъчни организми и корали. И до 

днешни дни откриването на нови видове 

продължава с напредването на технологиите.

Не на последно място, нека не забравяме, че 

от нивата на Световния океан зависят много 

градове. Това е така както от гледна точка на 

методи за препитание – риболов и добив на 

различни материали, така и за местния и 

регионален туризъм. Фактите и 

статистическите данни обаче сочат, че за 

последните години нивата на океаните се 

покачват със средно 3,66 милиметра/година.

Голяма част от причината се дължи на 

топенето на ледниците и ледените шапки на 

планетата. Тяхното изчезване обаче има пряка 

връзка с глобалното затопляне, причинено от 

общото замърсяване на природата – косвено 

и на Световния океан.

The world's  oceans are also home to the most 
organisms on the planet. The list includes 
millions of known species  of mammals and fish, 
unicellular organisms and corals . To this  day, 
the discovery of new species continues with the 
advancement of technology.

Last but not least, let us not forget that many 
cities depend on the levels of the world's  
oceans . This is both in terms of livelihood 
methods - fishing and extraction of various 
materials , and for local and regional tourism. 
However, facts and statistics  show that ocean 
levels  have risen by an average of 3.66 
millimeters / year in recent years . Much of the 
reason is due to the melting of the planet's 
glaciers  and ice caps . However, their 
disappearance is directly related to global 
warming caused by general pollution of nature -
indirectly and the world's  oceans.

https://www.forlife.bg/kak-klimatichnite-promeni-vliqqt-na-nasheto-zdrave




Основен замърсител

Всяка година в Световния океан се изхвърлят над 14 милиарда тона отпадъци. 

Да, правилно прочетохте – 14 000 000 000. Голяма част от тях са пластмасови.

Major pollutant

More than 14 billion tons of waste are dumped into the world's oceans every 

year. Yes, you read that right - 14,000,000,000. Most of them are plastic.

https://www.eea.europa.eu/bg/signals/signali-2018-g/statii/okean-ot-plastmasa


Много специалисти 

стигат до там, че 

прогнозират, че ако 

замърсяването 

продължи със същите 

темпове, след 30 

години в океаните ще 

има повече отпадъци, 

отколкото живот. А 

това е равнозначно на 

екокатастрофа.

Many experts go so far 
as to predict that if 
pollution continues at 
the same rate, in 30 
years  there will be more 
waste in the oceans  
than life. And this  is  
tantamount to an 
ecological catastrophe.





Вече споменахме, че най-често 
срещаните замърсители на 
Световния океан са 
пластмасовите отпадъци. 
Причината за това е, че 
материалът е евтин, лесен за 
оформяне в различни изделия и 
едновременно с това, е много 
лек и относително издръжлив. 
Именно последният фактор 
обаче го прави и изключително 
вреден за природата. Той 
подлежи на рециклиране, но не 
под всичките си форми. Заедно 
с това, при изгаряне, отделя 
много вредни за атмосферата 
газове. При попадане в 
природата разграждането му 
отнема, както следва:

We have already mentioned that 
the most common pollutants in the 
world's  oceans  are plastic waste. 
The reason for this  is  that the 
material is  cheap, easy to shape 
into various  products and at the 
same time, it is  very light and 
relatively durable. However, it is  
the last factor that makes it 
extremely harmful to nature. It is  
recyclable, but not in all its forms . 
At the same time, when burned, it 
emits many harmful gases . Upon 
entering the wild, it decomposes 
as follows:



● Пластмаса за изработване на сламки: около 200 години

Plastic for making straws: about 200 years



● Пластмасови чинии и чаши: около 450 години

Plastic plates and cups : about 450 years



● Памперси, изработени от материали, свързани с 

производството на пластмасови материали – между 500 и 800 

години.

Pampers  made of materials  related to the production of 
plastic materials  - between 500 and 800 years .



● Найлонови торбички – в зависимост от дебелината – от 50 до 

200 години

Nylon bags  - depending on the thickness  - from 50 to 200 
years



● Пластмасови бутилки – между 180 и 200 години

Plastic bottles  - between 180 and 200 years



И това е само част от 

списъка. Пластмасата, която 

откриваме в технологиите, 

също отнема немалко време 

за разграждане.  Неочаквани 

пластмасови отпадъци, които 

много често се срещат в 

океана, са клечки за уши, 

опаковки за продукти, 

капачки, балони…

And that's just part of the 
list. The plastic we find in 
technology also takes a 
long time to break down. 
Unexpected plastic wastes 
that are very common in 
the ocean are earplugs, 
product packaging, caps, 
balloons…



Други сериозни замърсители 

на океана

Следващият по ред основен 
замърсител на световния океан са 
изоставените или потънали морски 
съоръжения – над 600 000 тона 
отпадъци от подобен тип се разграждат 
и отделят вредни съединения в 
Световния океан.

На трето място са гумените отпадъци.
Гумата е един от изключително 
устойчивите отпадъци в природата. 
Автомобилните ви гуми, например, 
попаднали в природата, се разграждат 
за между 120 и 140 години. Освен тях 
обаче в природата попадат огромно 
количество гумени отпадъци от детски 
играчки, домакински уреди и много 
други.

Other serious  pollutants in the ocean

The next major polluter of the world's  
oceans  are abandoned or sunken 
marine facilities - more than 600,000 
tons of waste of this  type are 
decomposed and emit harmful 
compounds into the world's  oceans .

In third place is  rubber waste. Rubber 
is  one of the most sustainable wastes 
in nature. Your car tires , for example, 
found in nature, decompose in 
between 120 and 140 years . Apart from 
them, however, a huge amount of 
rubber waste from toys , household 
appliances  and many others  falls  into 
nature.







Нека не забравяме и 
химическите отпадъци – те 
вредят немалко на 
екосистемите в моретата и 
океаните и имат катастрофален 
ефект върху видове, региони и 
дори крайбрежната ивица. В 
тази категория влизат всички 
разливи на горива и масла, 
както и химикалите, изляти в 
океана в следствие на 
извличане на различни видове 
материали от морските 
дълбини.

Let's not forget chemical 
waste - it does  a lot of 
damage to ecosystems in 
the seas  and oceans and 
has a catastrophic effect on 
species , regions and even 
the coastline. This  category 
includes  all spills  of fuels  
and oils , as  well as  
chemicals  spilled into the 
ocean as  a result of 
extraction of various  types  
of materials  from the sea 
depths .





Обитатели на световния океан и отпадъци – колко от тях стигат 

до трапезата ни

Отговорът на този въпрос на пръв поглед е лесен – рибата.

Inhabitants of the world's  oceans and waste - how many of them 
reach our table

The answer to this  question at first glance is  simple - the fish.



Има изключително много видове, които 

могат да достигнат до масата ни и 

респективно – да бъдат приети от 

организма ни с храната. Организациите 

за световно здраве твърдят, че с всеки 

прием на морски организми поглъщаме 

миниатюрни парченца пластмаса. И 

докато в малки количества веществата 

не са толкова опасни за нас, то с 

натрупване във времето биха могли да 

имат пагубни последствия. Нещо 

повече – изследвания твърдят, че 

рибата в океаните има най-високо 

съдържание на метали в сравнение в 

всички други храни, които 

консумираме. Веднъж попаднали в 

рибата, вредните вещества се пренасят 

и към хайвера.

There are extremely many species  that 
can reach our mass  and respectively -
to be accepted by our body with food. 
World health organizations  claim that 
with each intake of marine organisms , 
we ingest tiny pieces  of plastic. And 
while in small quantities  the 
substances  are not so dangerous  for 
us , with accumulation over time they 
could have disastrous  consequences . 
Moreover, research claims that fish in 
the oceans  have the highest metal 
content of any other food we eat. Once 
in the fish, the harmful substances  are 
transferred to the caviar.



Освен това обаче, най-опасни за здравето ни се оказват мидите. 

Известни още като пречиствателни организми за моретата, те 

филтрират водата. Затова и много често в тях попадат частици 

гума, пластмаса и други видове отпадъци. Похапвайки от 

морското изкушение, дори след термична обработка, те попадат в 

организма ни.

In addition, however, the most dangerous  to our health are 
mussels . Also known as  seawater purifiers , they filter 
water. That is  why they often contain rubber, plastic and 
other types  of waste. Eating from the temptation of the sea, 
even after heat treatment, they enter our body.



Какво можем да направим, за да намалим замърсяването на 

световния океан?

В последните две десетилетия се предприемат все повече мерки за 

опазване на околната среда – в това число и на океаните.

What can we do to reduce the pollution of the world's  oceans?

In the last two decades , more and more measures  have been taken to 
protect the environment, including the oceans .



Редица нови технологии се 
фокусират върху по-чисто 
бъдеще за планетата.  Всеки от 
нас обаче може да даде и своя 
принос. Важен елемент от това е 
промяната на нашите ежедневни 
навици и най-вече –
намаляването на 
използваната на дневна база 
пластмаса и повече 
рекциклиране. По-малко търсене 
ще намали предлагането ѝ, а 
оттам – ще доведе до по-малко 
вреди за океаните, моретата и 
организмите в тях.

A number of new technologies  
are focus ing on a cleaner 
future for the planet. However, 
each of us  can also 
contribute. An important 
element of this  is  the change 
of our daily habits and most of 
all - the reduction of the 
plastic used on a daily bas is  
and more recycling. Less  
demand will reduce its supply, 
and hence less  damage to the 
oceans , seas  and organisms 
in them. 
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