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УСТОЙЧИВОСТ

Нашите клиенти искат гаранция за безопасността и качеството на всеки 
етап от процеса на производство на храни. Услугите ни  изграждат 
доверие, намаляват риска, и поддържат производителността през целия 
производствен цикъл в обласста на селското стопанство и храните. 
Ние предлагаме традиционни и иновативни услуги в при изпитването 
на препарати за растителна защита, торове, семена,  храни и фуражи. 
Подкрепяме цялостни концепции, на нашите клиенти в сферата на 
земеделски производства - картиране , пробовземане и съвети за 
балансирано торене, както и  сертифициране на производители на 
биогорива съгласно международни стандарти за устойчивост. Чрез 
използването на последните съвременни технологии за повишаване на 
продуктивността и качеството на работа в групата ,ние насърчаваме 
нашите клиенти да вървят в тази посока на развитие.

От производството на суровини до консумацията, ние подпомагаме 
постигането на съответствие със  законовите разпоредби, правилното 
съхранение, спедирането, пакетирането и разпространението, а също 
така и контрол на вноса и износа на продуктите. Нашия експертен опит 
защитава почтенността на марките на нашите клиенти чрез оценяване 
на качеството, добавяне на стойност и осигуряване на безопасни  и 
устойчиви вериги на доставка в цял свят.

КОНТРОЛ

СЕМЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

ИНОВАЦИЯ  И УСТОЙЧИВОСТ В 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
Производственото земеделие се 
нуждае от постоянни иновации, 
за да подобри управлението и 
устойчивостта на нашите природни 
ресурси. Високите изисквания 
за ефективност и нарастващата 
загриженост за опазването на 
околната среда, опитът в научно 
изследователската дейност, 
разработването на продукти, 
управлението на плодородието, 
други аналитични техники и практики 
за управление на земеделски 
стопанства, са от решаващо 
значение за успеха.
Ние разработихме пакетни решения, 

съобразени с конкретни нужди, които 
предлагат най-доброто обслужване. 
От прецизното земеделие до 
изследване на полето,  от тестване 
на семена до наблюдение на 
реколтата, ние предлагаме 
независими  и точни проучвания и 
резултати.
• Подготовка на площите и 

управление на плодородието
• Семена
• Изследване при развите на 

посевите
• Жътва
• Технически решения

СТОКИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО И 
КОЛИЧЕСТВО
Осигурете качеството и количеството 
на вашите стоки с SGS. Ние 
извършваме контрол и анализна 
вашите продукти, за да сте сигурни, 
че те отговарят на изискванията за 
качество, безопасност и съответствие 
с изискванията на всички ваши глобани 
дестинации. Нашите услуги  включват 
предотвратяване на щети, причинени 
от насекоми, наблюдение на безопасно 
складиране на стоки, логистична 
поддръжка  и дейности, свързани с 
основното производство, като всичко 
това да гарантира, че добавена 
стойност се запазва и дори добавя, 
когато е възможно чрез ефективно 
тестване и сегрегация. 
Нашите квалифицирани експерти 
предлагат цялостни и рентабилни 

решения, включващи взимане на 
проби, тестване, инспекции, контрол 
и сертифициране на вашите стоки. 
Ние предлагаме пълен набор от 
решения на всеки етап от стойностната 
веригата, за да подпомогнем 
търгуването на вашите селскотопански 
стоки на пазара.
• Тестване
• Инспекции
• Управление на вредители и 

фумигация
• Управление на риска 

• Гаранционни услуги
• Мониторинг на запасите

• Одити и сертифициране
• Проучване на пазара



БББББББББББ

www.sgs.bg

SGS Agriculture & Food

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Новите технологии дават на нашите 
клиенти знания, интуиция, прозрачност 
и ефективност.

Univista: Мониторинг на вредители, 
болести, плевели, разпространение на 
валежи и много други, за подобряване 
на рентабилността и ефективостта.

Precision Gateway: Достъпът до 
информация за земеделските 
стопанства в реално време предлага 
знание и прозрения, насочващи към 
практически действия.

ТЕХНОЛОГИЯ И ИНОВАЦИЯ
AgFlow: Надеждният източник за 
откриване и анализ на цените,  състав на 
плавателните съдове, търгове и доклади.

Transparency-One: Управление на риска, 
продукцията и безопасността с решението 
на SGS за дигитална верига за доставка 
Transparency-One.

SGS Digicomply:  Преобразуване на 
големи обеми данни от информацията за 
съотвествие в лесни за използване знания 
и действия.

e-Vision: Достъп до информация за 
продукти в реално време, който позволява 
ефективна защита на марката и 
управление на продукта.

ГОРСКО СТОПАНСТВО И АЛТЕРНАТИВНИ 

ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ 
Устойчивите практики се 
разпространяват бързо в 
селскостопанската и горската 
промишленост. Поради нарастващата 
информираност относно промяната 
в климата, загубите на биологично 
разнообразие  и замърсяването или 
изчерпването на водните ресурси, 
потребителите все повече се 
замислят за устойчивите практики. С 
други думи, вашите клиенти искат 

продукти, които да са от полза за 
икономиката, обществото и околната 
среда.
• Тестване
• Инспекции
• Управление на вредители и 

фумигация
• Одити и сертифициране
• Управление на риска

РЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, 
КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ НА 
ХРАНАТА
Нашият експертен опит и практика 
в хранителната промишленост 
предоставят ефикасни услуги, които 
спомагат за опазването на качеството  
и безпосността през цялата верига 
на доставка на храни, от сурови и 
полуготови хранителни продукти до 
крайни продукти във всички основни 
сегменти на храните. Ние предлагаме 
цялостни и рентабилни решения 
за контрол , включващи одити, 
сертифициране, тестване, проверка, 
технически решения и обучения. Тези 
услуги могат да бъдат предлагани 
самостоятелно или като част от 
интегриран пакет за подпомагане 
разработването на продуктите, както и 
непрекъснато подобряване на вашата 
култура, свързана с безпосност на 
храните, качество и устойчивост.

Нашият експертен опит в управлението 
за постигане на съответствие ще ви 
помогне да направите правилния 
избор за различните национални 
пазари , като същевременно 
извършвате необходимите 
тестване и сертифициране бързо и 
професионално. Нашите индивидуални 
решения са разработени в тясно 
сътрудничество с вашата организация. 
Те се повече се фокусират върху 
социалните, икономическите и 
екологичните въздействия от вашите 
ежедневни дейности
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ХРАНИ

ПРЕДИМСТВА НА SGS

 ISO 9001 и ISO 17025 акредитация

 Техническа компетентност

  Най- съвременни технологии

  Бързо време за реагиране 

 Глобална мрежа

sgs.bulgaria@sgs.com



WWW.SGS.COM
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