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Добре дошли във Фармхопинг - Глобалната мрежа на устойчивите Земеделски стопанства (Ферми) 

 
 

Споразумение за възнаграждение на Посредник 
 
Настоящото споразумение за възнаграждение на Посредник ("Споразумението") урежда съглашението и 
договореностите между: 
 
Фармхопинг ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на 
Република България, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с единен 
идентификационен код (ЕИК): 202269859, със седалище и адрес на управление: София 1000, България, бул. 
„Йосиф В. Гурко” № 4, ет. 2, което е собственик на платформа за интернет комуникация на уебсайта 
www.farmhopping.com (наричано за краткост "Фармхопинг") 
 
и 
 

Всяка Ферма, която се абонира за услугите на уебсайта www.farmhopping.com като се съгласява с 
настоящото Споразумение и със Споразумението относно Условията за ползване на този сайт и която участва в 
платформата на Фармхопинг като предлага цена за подкрепа на дейността си.  
 
Като се има предвид, че: 
 
„Подкрепа” се изразява в конкретни дейности от Благодетелите насочени към подпомагане на активни и 
стартиращи ферми включени в „Платформата на Фармхопинг”. Подкрепата се изразява в участие в работата на 
фермата с определен финансов ресурс. Подкрепата може е да се реализира в избрана от Благодетелите форма: 

1. „Стани част от фермата”; 
2. „Опитай и дай мнение за продуктите, които тя произвежда или би произвеждала”; 
3. , „Подпомагай процеса на структуриране на фермата”. 

(2)  Благодетелите  могат в частна кореспонденция с фермата да заявят по какъв начин искат да бъдат 
използвани предоставените от тях средства, както и желаните от тях продукти. Частната кореспонденция между 
Благодетел и ферма може да се осъществява и чрез платформата на Фармхопинг, съгласно установените правила. 
 
3. Фармхопинг работи като платформа-посредник за осигуряване на комуникация и контакт между Ферми и 
Фармхопери. В случай, че за начин на финансова транзакция от Фармхопер към Фермата е избран PyaPal, ePay, 
Easy Payили плащане чрез виртуален ПОС терминал (кредитна или дебитна карта), то банковата сметка на 
Фармхопинг се използва от Фармхопера като "мост" към банковата сметка на Фермата. 
 
5. Платформа www.farmhopping.com е медия, отворена за Фермата и за потенциалните Благодетели (Фармхопери) 
с цел установяване и развитие на отношенията им. 
 
6. Отношенията между Фермата и нейните Благодетели не засягат, не вредят или обвързват самата платформа, т.е. 
платформата е трета необвързана страна. 
 
7. За целите на настоящото Споразумение: (1) уебсайтът www.farmhopping.com се нарича по-долу "уебсайтът" и / 
или "платформата" (2) термините „член на Платформата”, „Фармхопер” и „Благодетел” имат еднакво значение. 
 
 
Посредникът и Фермата сключват настоящото споразумение  
при следния ред и следните условия: 
 
Чл. 1. Ако Фермата в резултат от абонамента си за интернет страницата осъществи контакт чрез посредничество, 
осигурено от Посредника, с който и да е член на платформата (Фармхопер / Благодетел) и след това Фермата 
придобие някаква финансова издръжка  от  този член на платформата (Фармхопер / Благодетел), то от Фермата 
се изисква да заплати възнаграждение на Посредника (Възнаграждение за Посредник), но само ако са условията 
по-долу: 
 
(а) Фармхоперът е превел финансовата издръжка за Фермата по PayPal / ePay/ Easy Pay акаунта или банковата 
сметка на Фармхопинг и е потвърдил на Фармхопинг, че той / тя се съгласява сумата за избраната форма на 
подкрепа да бъде преведена по банковата сметка или по PayPal/ ePay/Easy Pay акаунта на Фермата. 
или 
(б) Фармхоперът е превел финансова издръжка за Фермата чрез банков превод директно към сметка на Фермата 
или 
(в) Фармхоперът е превел финансова издръжка за Фермата, чрез наложен платеж на куриер при получаване на 
стока от Фермата. 
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Чл. 2. (1) В случай, че за начин на финансова транзакция от Фармхопер към Фермата е избран PayPal/ ePay/ Easy 
Pay или плащане чрез виртуален ПОС терминал (кредитна или дебитна карта), то възнаграждението за Посредник 
се заплаща изцяло в момента на прехвърляне на финансовата издръжка по банковата сметка или по PayPal 
акаунта на фермата. Посредникът ще преведе по банковата сметка или по PayPal/ePay/ Easy Pay акаунта на 
Фермата разликата между получената сума от Фармхопъра и сумата, дължима от Фермата на Посредника като 
комисиона в съответствие с условията, уредени с настоящото споразумение. 
(2) В случай, че за начин на финансова транзакция от Фармхопер към Фермата е избран банков превод директно 
към сметка на Фермата или наложен платеж по куриер при получаване на стока от Фермата, то възнаграждението 
за Посредник се заплаща от Фермата по банков път след издаването на платежен документ от страна на 
Посредника. 
 
Чл. 3. Фермата потвърждава, че е съгласна да бъде таксувана от Посредника, както е договорено по-горе и в 
съответствие с допълнителното споразумение между страните (ако има такова). Фермата се съгласява, че 
Посредникът има право на приспадане възнаграждението си от сумата, която следва да бъде преведена на 
Фермата от името на Фармхопъра. 
 
Чл. 4. (1) Възнаграждението, платимо на Посредника ("Възнаграждението на Посредника") се изчислява по 
следния начин: 10 % (десет процента) се умножават с финансовата издръжка, преведена от Фармхопера към 
Фермата. 
(2) В случай, че Фармхоперът е използвал виртуален ПОС терминал за превеждане на финансовата издръжка 
банковата такса) се приспада допълнително от получената сума. 
(3) В случай, че Фармхоперът е използвал PayPal за превеждане на финансовата издръжка и Фермата не използва 
PayPal акаунт  се приспадат допълнително от получената сума,такси на  ePay според официалната ценова листа 
на ePay, Easy Pay . 
  
Чл. 5. На всяка Ферма ще бъде издадена фактура за Възнаграждението на Посредника. Фактурата може да 
съдържа ДДС в размер на 20 % в следните случаи: 
 
(а) За Ферми от Европейския съюз (ЕС): 
-  Фермата не е предоставила на дружеството данни за издаване на фактура. 
- Фермата е предоставила на дружеството данни за издаване на фактура, но дружеството не е регистрирано по 
ДДС. 
 
(б) За Ферми извън ЕС: 
- Фермата не е предоставила на дружеството данни за издаване на фактура. 
 
Чл. 6. (1) Фермата потвърждава, че ще използва платформата единствено за целите на установяване на виртуален 
контакт с потенциални Фармхопъри. 
(2) Фермата декларира, че в случай на някакви искове, жалби и други подобни за или от името на Фармхопъра, то 
Фермата носи отговорност, а всички искове, жалби или други подобни трябва да бъдат пренасочени към Фермата. 
 
Чл. 7. Посредникът не е "Брокер" или "Търговски представител" по смисъла на членове от 32 до 51 от Търговския 
закон на Република България. 
 
Чл. 8. (1) Фермата се съгласява Фармхопинг да си запази правото да променя, допълва или заменя разпоредбите 
на настоящото Споразумение без предизвестие, които влизат в сила, когато бъдат показани на 
www.farmhopping.com или под всякаква друга форма на уведомяване. Например, Фармхопинг показва съобщение 
на сайта в случай на изменение на настоящото Споразумение, така че Фармхоперът да може да види тези промени 
преди да продължи да използва услугите. 
(2) Фермата признава, че е подканена да прегледа най-актуалната версия на настоящото Споразумение, достъпна 
за всички и по всяко време на всички страници на платформата в Условия за ползване на страницата. 
 
Настоящото споразумение се обуславя от законите на Република България. 
 
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИК ПРЕДСТАВЛЯВА ДОГОВОР МЕЖДУ 
ФАРМХОПИНГ И КОЯТО И ДА Е ФЕРМА И УРЕЖДА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ПОСРЕДНИКА. ЧРЕЗ МАРКИРАНЕТО НА ПОЛЕТО "СЪГЛАСЕН СЪМ СЪС 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА" ФЕРМАТА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ РАЗБИРА ТЕЗИ 
УСЛОВИЯ И Е СЪГЛАСНА С ТЯХ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 
 
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА 
ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС (ЗЕДЕП) НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ЧРЕЗ 
РЕГИСТРИРАНЕТО НА ТОВА ЕЛЕКТРОННО ИЗЯВЛЕНИЕ В СЪРВЪРНАТА СИСТЕМА НА ФАРМХОПИНГ ЧРЕЗ 
ОБЩОПРИЕТ СТАНДАРТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАЧИН, КОЕТО ПРАВИ ВЪЗМОЖНО 
НЕГОВОТО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, ЕЛЕКТРОННОТО ИЗЯВЛЕНИЕ СТАВА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ, ЧИЙТО 
АВТОР И ТИТУЛЯР Е ФЕРМАТА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕДЕП. 
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