




за нас

DatecsPay е платежна услуга за малкия и среден бизнес. 

Комбинирахме иновативните платежни и фискални устройства на 

Датекс ООД с набор от допълнителни услуги, за да Ви предложим 

нещо ново. Едно модерно партньорство, в което Вашите нужди и 

цели са на преден план. Бързото, надеждно и достъпно приемане 

на картови плащания вече е реалност.

продажби и нови клиенти

Бул. Цариградско шосе 115A, София 1784 

+359 2 816 5 750 

sales@datecspay.bg 

понеделник - петък 9:00 - 17:30

трансакции и технически въпроси

+359 2 816 5 755 

support@datecspay.bg 

понеделник - петък 9:00 - 17:30



модерни и сигурни терминали

Предлагаме висококачествени, надеждни и стилни платежни 

терминали, подходящи за различните нужди на нашите клиенти. А 

черешката на тортата е, че всички те са 100 % българска разработка 

и производство!

лесна връзка с фискално устройство

Терминалите ни могат да се свържат за секунди с фискалните 

устройства на Датекс  ООД. Едновременно могат да се отпечатат 

фискалният бон и банковият слип. Забравете така досадния телбод и 

улеснете Вашите търговци!

удобно и модерно приложение

Предлагаме и безплатно mPOS приложение, с което може лесно да 

започнете приемане на плащания.

ясна проследимост

Ще получавате всекидневно справка за извършените трансакции 

във Вашите обекти и преводите, които сме направили към Вас. В най-

скоро време ще заработи и нашата онлайн платформа, през която 

ще получавате нагледна и ясна информация за всички трансакции, 

направени през системата ни, и ще може да генерирате различни 

справки, с които да взимате по-информирани и ползотворни решения 

за Вашия бизнес.

без обвързваща сметка

Не ограничаваме избора Ви на банка, нито изискваме нова сметка. 

Превеждаме сумите от трансакциите Ви в сметка, посочена от Вас, в 

която и да е българска банка.

всички картови схеми, бързо и безконтактно



Месечен оборот на 

терминал
С предоставен терминал Със закупен терминал

Земя (начален) 

до 1,000 лв. 

за изминалия месец

1.4 % 

от картовите трансакции 

+ 5.00 лв. месечна такса

1.3 % 

от картовите трансакции

Луна 

до 3,000 лв. 

за изминалия месец

1.3 % 

от картовите трансакции

1.2 % 

от картовите трансакции

Марс 

до 6,000 лв. 

за изминалия месец

1.2 % 

от картовите трансакции

1.1 % 

от картовите трансакции

Титан 

до 10,000 лв. 

за изминалия месец

1.1 % 

от картовите трансакции

1.0 % 

от картовите трансакции

Андромеда 

над 10,000 лв. 

за изминалия месец

1.0 % 

от картовите трансакции

0.9 % 

от картовите трансакции

Имате въпроси относно ценообразуването на услугата? 

Свържете се с нас за изготвяне на индивидуална оферта.

Процентът за обслужване важи за всички потребителски дебитни и кредитни карти, 

без значение от произхода им. 

Размерът на таксата за обслужване на фирмени карти е 1.75 % от стойността на 

трансакцията независимо от потребителския клас и план.

цени според оборотност

бързо заверяване на сума

Трансакции с карти, издадени в България на следващия работен ден

Трансакции с карти, издадени извън България на втория работен ден



BluePad-50

Компактно, елегантно и удобно mPOS решение за малкия бизнес. 

Предлага Bluetooth връзка с мобилен телефон, както и директна 

връзка с касовите апарати на Датекс, чрез захранваща стойка 

DST-50. Позволява възможност да приемате всички форми на 

разплащане: Магнитна лента, EMV чип и PIN, както и безконтактни 

карти. Ергономичният му дизайн го прави лесно преносим и 

идеален за куриери, ресторанти и сезонни бизнеси. 

или

mPOS

с ФУ

108
лева 

без ДДС

35
лева 

без ДДС



BluePad-55

Модерно и лесно преносимо POS решение, което няма нужда 

от мобилен телефон, за да приемате плащания. Предлага 

възможност да приема всички форми на разплащане: Магнитна 

лента, EMV чип и PIN, както и безконтактни карти. Може да работи 

както през GPRS, така и с WiFi. С директна връзка към касовите 

апарати на Датекс, това е идеално решение за магазини, бутици, 

медицински центрове и заведения за бързо хранене.

40
лева 

без ДДС

или

180
лева 

без ДДС

3G

170
лева 

без ДДС

WiFi



BluePad-55 Plus

Това иновативно POS 

решение улеснява 

Вашия бизнес като ви 

предлага три продукта в 

един - фискален принтер, 

платежен терминал и 

захранваща стойка. 

Комбинирано с нашето POS 

приложение, получавате 

много-функционално 

и компактно решение, 

идеално за магазини и 

ресторанти.

420 лева 

без ДДС

или

3G

WiFi



BluePad-5000

Едно класическо POS 

решение, което е 

напълно самодостатъчно. 

Поддържа всички форми 

на разплащане: Магнитна 

лента, EMV чип и PIN, както и 

безконтактни карти. Отделно, 

може да работи, както през 

GPRS, така и с WiFi. Това 

е идеално решение за 

ресторанти, заведения и 

магазини.

180 лева 

без ДДС

3G 3G и WiFiили



често задавани въпроси

трябва ли да закупя терминал?

Не, закупуването на терминал не е необходимо, за да ползвате 

услугите на DatecsPay. За нас е ясно, че всеки търговец е уникален 

и има различни предпочитания. Затова решихме да предложим 

възможността както да закупите терминал, така и да Ви го предоставим 

безплатно. При заявка за присъединяване към нас може да посочите 

желаната от Вас опция.

има ли минимална стойност на 

трансакциите?

Ние не поставяме минимална стойност за картово плащане през 

терминалите ни.

какво означават потребителските класове и 

ценови планове?

Потребителският клас се определя от оборота през терминала за 

предходния месец, както и от това дали сте закупили терминала 

или сме Ви го предоставили. Например, ако ползвате предоставен 

терминал и за месец май сте реализирали 4,500  лв. общ оборот 

през него, то през юни Вашият трансакционен процент ще е 1.2  % 

(потребителски клас Марс).

DatecsPay оценява, че всички търговци са различни и имат различни 

нужди. Затова създадохме адаптивна услуга, която се наглася към 

оборота на търговския Ви обект. Колкото по-голям оборот правите 

през терминала, толкова по-ниски трансакционни проценти ще 

получавате от нас.



как се изчислява потребителският клас, ако 

имам повече от един терминал?

При 2 или повече терминала, за да се определи таксата за обслужване 

за текущия месец, следва да се раздели общият реализиран 

оборот от всички терминали на техния брой. Таксата за текущия 

месец се определя в зависимост от получената средна стойност 

на реализирания оборот за един терминал, съгласно таблицата 

с потребителските класове. Например, ако имате 3 закупени ПОС 

терминала и реализирате оборот от 10,000 лв. за месец май от трите 

терминала, то през юни Вашият трансакционен процент ще е 1.1  % 

(потребителски клас Марс).

има ли месечни такси?

Сведохме таксите си само до две:

• 5  лв. на месец за всеки предоставен терминал, ако не 

реализирате поне 1000 лв. на месец оборот през него

• 3 лв. на месец за GPRS

Целта на горните такси не е печалба, а чисто и просто да покрием 

разходите ни за терминала и към мобилните оператори.

защо трансакционната такса за фирмени 

карти е 1.75 %?

В трансакционната такса, която взимаме от Вас, са включени и 

всички такси, които трябва да заплатим към картовите организации 

за извършването на трансакцията. За съжаление, средната такса 

към картовите схеми, за бизнес и корпоративни карти, издадени 

в или извън Европейското икономическо пространство, е 1.40 % от 

трансакцията. Поради тази причина ни се налага чисто финансово 

да изискваме от Вас по-висок процент за този вид трансакции.
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