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НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБЛАСТ НА АКРЕДИТАЦИЯ 
VII „ВЕРИФИКАЦИЯ” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Група дейност 
№ 

Приложение I  
Регламент AVR 

1а  
 
 
 
 
 

Изгаряне на горива в инсталации, където се използват 
единствено стандартни горива, намиращи се в търговско 
разпространение, съгласно определението в Регламент (ЕС) № 
601/2012 или където се използва природен газ в инсталации от 
категория А или Б. 

1b Изгаряне на горива в инсталации, без ограничения 

2 Рафиниране на нефт 

3  Производство на кокс; 
 Пържене и агломериране на метални руди (включително 

сулфидни руди), включително гранулиране; 
 Производство на чугун или стомана (първично или 

вторично топене), включително непрекъснато леене. 

4  Производство и преработка на черни метали 
(включително железни сплави); 

 Производство на вторичен алуминий; 
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Броят на показателите е равен на броя на групите дейности, съгласно Приложение I към 
Регламент (ЕО) № 600/2012 и съгласно Регламент (ЕC) № 2015/757 
 
  

 Производство и преработка на цветни метали, 
включително производство на сплави. 

5 Производство на първичен алуминий (емисии на CO 2 и на 
напълно флуорирани въглеводороди PFC) 

6  Производство на циментов клинкер; 
 Производство на вар или калциниране на доломит или 

магнезит; 
 Производство на стъкло, включително стъклени влакна  
 Производство на керамични продукти чрез изпичане; 
 Производство на изолационни материали от минерална 

вата; 
 Сушене и калциниране на гипс или производство на суха 

мазилка и други гипсови продукти 

7  Производство на целулоза от дървесина или други 
влакнести материали  

 Производство на хартия или картон 

8    Производство на технически въглерод  
 Производство на амоняк  
 Производството на органични химически вещества в 

насипно или наливно състояние чрез крекинг, 
риформинг, частично или пълно окисляване или чрез 
подобни процеси 

 Производство на водород (H  ) и синтетичен газ чрез 

риформинг или частично окисляване 
 Производство на калцинирана сода (Na2CO3 ) и натриев 

бикарбонат (NaHCO3 ) 

9  Производство на азотна киселина (емисии на CO 2 и N 2 
O) 

 Производство на адипинова киселина (емисии на CO 2 и 
N 2 O)  

 Производство на глиоксал и глиоксалова киселина 
(емисии на CO 2 и N 2 O) 

 Производство на капролактам 

10   Улавяне на парникови газове от инсталации, обхванати 
от Директива 2003/87/ЕО, с цел транспортирането и 
съхранението им в геоложки формации на място за 
съхранение, разрешено съгласно Директива 2009/31/ЕО  

 Транспортиране на парникови газове чрез тръбопроводи 
за съхранението им в геоложки формации на място за 
съхранение, разрешено съгласно Директива 2009/31/ЕО 

11 Съхранение на парникови газове в геоложки формации на място 
за съхранение, разрешено съгласно Директива 2009/31/ЕО 

12 Авиационни дейности (данни за емисии и тонкилометри) 


