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Основна информация

● Газ без цвят и мирис, често срещан в 
природата и продукт от определени 
човешки дейности

● По-лек от въздуха, слабо-разтворим във 
вода

● При изгаряне се образуват главно 
въглероден диоксид и водна пара, но и 
вторични продукти като NOx

● Метанът е вторият по значение 
парников газ. 

● Според IPCC, CH4 притежава над 
80 пъти по-голям потенциал за 
глобално затопляне от CO2 за 
период от 20 години.

● CH4 се задържа за ~12 години в 
атмосферата и е с много по-ниска 
концентрация от тази на CO2
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Основна информация

● Прединдустриалната концентрация 
на CH4 в атмосферата е била ~700 
части на милиард (англ.: parts per 
billion, ppb)

● През 2019, по оценка на на IPCC, тя е 
1866 ppb. Това е значително над 
нивата за последните поне 800 000 
години. 

● CH4 е допринесъл за 30% 
повишаването на световната 
температура в съвремието.
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Изкопаем газ и метан
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Изкопаем газ
● Изкопаемият (природен) газ, наричан 

накратко газ, е изкопаем енергиен 

източник, който се е образувал дълбоко 

под земната повърхност

● Продаваният в търговски вид 

изкопаем газ се състои от 

приблизително 90% метан.

● Газът се използва като гориво в 

транспорта, за отопление и за 

производство на материали и химикали. 

Типичен състав на изкопаем газ преди добив
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Метан CH4 70-90%

Етан C2H6

0-20%Пропан C3H8

Бутан C4H10

Въглероден 
диоксид CO2 0-8%

Кислород O2 0-0.2%

Азот N2 0-5%

Сероводород H2S 0-5%

Редки газове A, He, Ne, Xe следови
концентрации



Въпроси и отговори
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Едно и също ли са изкопаемият 
газ и метанът?
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Отговор:
Не, но изкопаемият газ се състои от около 90% метан.
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Едно и също ли са емисиите от 
изкопаем газ и парниковият газ 
метан?
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Отговор:
Не. Изгарянето на изкопаем газ почти изцяло води до отделяне на 
въглероден диоксид и водна пара, а количеството CO2 e по-малко в 
сравнение с изгарянето на нефт и въглища, докато получените метан и 
други вредни замърсители са в сравнително ниско количество. 

Това прави газа по-чист в сравнение с други изкопаеми горива, но не и в 
сравнение с технологиите за производство на възобновяема 
енергия.
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Може ли метанът да бъде 
описван като замърсител на 
въздуха?
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Отговор:
Да. Световната здравна организация (СЗО) определя замърсяването на 
въздуха като замърсяване на вътрешната или външната среда от 
химически, физически или биологични агенти, които променят 
естествените характеристики на атмосферата. 

Съгласно тази дефиниция, поради ролята си на антропогенен 
парников газ, метанът е замърсител.
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Международни ангажименти за намаляване на 
емисиите на метан
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Kонференция за климата COP26

• Над 100 държави подписаха „Глобалното 

споразумение за метана“ с цел 

редуциране на емисиите на метан с 30% до 

2030, в сравнение с равнищата от 2020. 

• Сред подписалите са 6 от 10-те най-големи 

причинители на емисии на метан в света: 

САЩ, Бразилия, Европейския съюз, 

Индонезия, Пакистан и Аржентина. 
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Планове на Европейската комисия

ЕС трябва да намали своите парникови 

емисии с поне 55% до 2030 г. и да постигне 

климатична неутралност до 2050 г. (т. нар. 

пакет Fit for 55)

Намаляване на емисиите на метан в 

секторите на изкопаем газ, нефт и 

въглища с 80% до 2030 г.

Създаване на два инструмента за 
прозрачност, които ще показват 

резултатите за намаляване на емисиите 

на метан, полагани от държавите и 

енергийните компании по света и 

инструмент за глобален мониторинг, 

който ще покаже горещите точки на 

емисии на метан в ЕС и извън него.
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Емисии на метан
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Емисии на метан

• Според ЕК, енергийният сектор отговаря за 1/5 от антропогенните емисии на 

метан в ЕС. 

• Тази оценка не включва емисиите от внос на енергоизточници изкопаеми 

горива.

• Емисиите на метан се срещат по цялата верига на доставки на изкопаем газ

• Изоставени нефтени и газови кладенци и въглищни мини продължават да 

отделят големи количества метан дълго след извеждането им от експлоатация, 

когато не са правилно запечатани.

• Европейският съюз е най-големият вносител на изкопаем газ в света!

19



20



Емисии от газови готварски печки
● Учени от университета в Станфорд 

установяват, че приблизително 1,3% от 
газа, използван от газови готварски 
печки в домовете, се изпуска без да 
изгаря. 

● Установено е, че ¾ от емисиите на метан 
се отделят, когато печките са изключени. 

● Емисиите на метан от газовите печки са 
подценени. 

● В домове без аспиратори или с лоша 
вентилация, концентрацията на азотни 
оксиди може да премине безопасните 
граници в рамките на минути.
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Нов доклад на IEA – Global Methane Tracker 2022

● Емисиите на метан от енергийния сектор през 

2021 г. нарастват с 5% спрямо 2020 г. – 135 Mt

● Анализът на доклада показва, че емисиите в 

енергийния сектор са със 70% по-големи от 

официални данни

● Страните с най-големи емисии на метан са 

Китай, Русия и САЩ

● Целия доклад можете да прочете на адрес: 

https://www.iea.org

Ключови факти:
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Световни емисии на метан в Mt по сектори 
по оценка на IEA (светло синьо) и по данни на 
UNFCCC (тъмно синьо)

https://www.iea.org/
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Заключение

● Метанът е парников газ, оказващ значително влияние върху 
световния климат.

● Употребата на изкопаем газ води до значителни емисии на 
въглероден диоксид, на метан и на опасни за здравето на хората 
вещества.

● Емисиите на метан по света продължават да нарастват.
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