
 
 

 
 
 
 

 
Ръководството на „БИОАГРИЧЕРТ“ (Bioagricert) има удоволствието да съобщи, че от 5 
декември 2017 г. Bioagricert srl е част от Global-ID Group Inc (www.Global-ID-Group.com ), 
американска компания с офиси в различни части на света, лидер в тестването на ГМО, 
сертифицирането на екологично устойчиви стандарти и Услуги в Снабдителските Вериги. 
 
Ръководният екип и акционерите на Bioagricert са изпълнени с ентусиазъм във връзка с това 
сливане, което след 30 години растеж и успех ни позволява да предложим на клиентите, 
персонала и консултантите нови перспективи, свързани с предлагането на по-широк спектър 
от услуги и отваряне на нови пазари. 
 
Bioagricert и Global-ID, въпреки че имат обща история в екологично-устойчивото 
сертифициране на веригите за доставка на хранителни продукти, предлагат допълнителни 
сертификати и услуги, които могат да задоволят непрекъснато нарастващото търсене на 
безопасност и качество от потребителските пазари. 
 
Вливането на Bioagricert в групата на Global-ID позволява разширяването на портфейла с 
оферти с добавянето към консолидираните области на дейност - всички европейски и 
международни сертификати за Биологично земеделие, Козметика, Наименования за 
произход, Интегрирано земеделие, GLOBALG.AP, Вложения за биологично земеделие - на: 
 
Тестване: ГМО, спецификация, автентичност, патогени, алергени. 
Сертификация за безопасност на храните: BRC, SQF, GLOBALG.A.P. на пазара в САЩ, без 
глутен; 
Сертифициране по стандартите за Екологична устойчивост: без ГМО, ProTerra, Ohne 
Gentechnik, Bonsucro, RTRS, ISCC. 
Услуги: Проект без генетично модифицирани организми, етикетиране на хранителни 
продукти, обучение, съответствие на веригата за доставки, одобрение на продукти и 
съставки, консултиране. 
 
Всички услуги ще бъдат предлагани независимо от двете организации, но интегрирането им 
в една група ще позволи предлагането на по-широки решения относно пазарите, по-голям 
брой пунктове за обслужване по отношение на предлагането на услуги и по-голяма гъвкавост 
в управлението на процесите по сертификацията. 
 
Във връзка с разделянето на областите на компетентност и управлението на Bioagricert 
новата структура определя Алесандро Ломбарди начело на дейностите в Италия и Рикардо 
Коззо начело на международните дейности; и двамата ще бъдат подкрепени по техническата 
част от Вито Русо (производство на селскостопански храни) и от Федерико ди Биасе 
(първично производство). Мариано Баталия ще бъде президент. 
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Юридическото лице Bioagricert продължава съществуването си непроменено; няма да има 
промени в търговските взаимоотношения с клиентите (такси, договори, лицензи и др.) и в 
начина на управление на техническите дейности (контрол, сертифициране, използване на 
лога, акредитации и т.н.). 
 
Убедени сме, че интегрирането на Bioagricert с Global-ID Group ще доведе до по-нататъшно 
подобряване и растеж на дейностите, за удовлетворение на клиентите и персонала. 
 

Сърдечни поздрави от ръководството, което ви пожелава щастлива нова година. 
 

Мариано Баталия, Алесандро Ломбарди, Рикардо Коззо, Вито Русо, Федерико Ди Биасе 


