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ИЗЛОЖИТЕЛИ

Българска Финтех Асоциация представи финансовотехнологични компании и иновативни решенията в
парламента
Събитието е част от инициативата да се популяризират дигитални
решения и да се потърси подкрепа за развитието на финансовотехнологичния сектор у нас на институционално ниво

Българската Финтех Асоциация проведе на 23.11.2018 г. първото по рода си
технологично изложение в българския парламент. Целта на събитието беше представяне
на асоциацията, нейната дейност и потенциалът за развитието на сектора пред
българските народни представители. В рамките на инициативата бяха демонстрирани
най-новите технологии и иновации във Финтех сектора. Събитието бе организирано с
подкрепата на Ева Майдел, член на Европейския парламент. Българският евродепутат
работи в подкрепа на финансовите технологии от 2016 г., когато беше докладчик на
групата на ЕНП в Европарламента по доклада за бъдещето на Финтех.
Сред присъстващите на изложението имаше както представители на стартиращия и вече
установен финансов и технологичен бизнес, така и народни представители. От страна на
народните представители присъстваха освен Ева Майдел и председатели на комисиите
по бюджет и финанси, вътрешна сигурност и обществен ред, както и председателите на
комисиите по правни въпроси, образование и наука, здравеопазване, енергетика, култура
и медии.
От страна на финансовия и технологичен сектор присъстваха представители от UniCredit
Bulbank, Raiffeisen, Postbank, SAP, Bulpros, SirmaBC и други. Гости бяха същто так и
инвеститори от фондовете на Endeavour, Brightcap, Neveq и Eleven както и представители
на ДАНС, КФН и БНБ.
“ България е една от водещите държави във Финтех и ИТ сектора в Централна и
Източна Европа, като със своите над 70 финтех компании заема първа позиция в
региона. Редица от главните финансови институции разработват дигиталните си
решения у нас или си партнират с наши специалисти и компании от сектора. Предвид
нарастващия интерес от страна на инвестиционните фондове към този тип
технологии, както високото ниво на професионализация на ИТ специалистите у нас,
се очаква развитието на финтех сектора да продължи”, каза Калоян Рачев, съосновател на Българската Финтех Асоциация.

Шест компании представиха своите иновации

●

Mastercard представи своите решения в областта на активната и пасивна
биометрия, осигуряващи допълнително ниво на сигурност на картовите разплащания
и идентификацията.

●

Phyre е мобилно приложение, което превръща телефона в портфейл. С phyre може
да се пазарува на всеки безконтактен ПОС терминал по света или онлайн, да се
получават и изпращат пари от близки и приятели мигновено и без такси и да се
съхраняват картите си за лоялност. За тази цел Phyre си партнират с Mastercard,
Paynetics и Global Processing Systems.

●

LogSentinel е иновативна компания, която работи в областта на информационната
сигурност и защитата на личните данни. Тя помага за усъвършенстването на
информационните процеси по сигурност в организациите, постигайки високо ниво на
съответствие със законовите регулации и стандартите за информационна сигурност.
По време на Финтех изложението в Парламента, бяха представени двата
софтуерните продукта на компанията SentinelTrails и SentinelDB, който целят да
помогнат както на публичния, така и на частния сектор да предотвратят изтичане на
информация.

●

Клиър (Klear) е първата българска Peer-to-Peer lending платформа, това е онлайн
платформа, която свързва хората, които търсят по-висока възвръщаемост за
спестяванията си, с хората, търсещи заеми на справедлива цена, предлагайки подобри условия и за двете страни. На Финтех изложението, Клиър имаше
удоволствието да демонстрира пред парламента как платформата носи глътка свеж
въздух във финансовата сфера.

●

Евротръст представи решение за пълно дистанционно обслужване на клиенти,
което дава свободата на всеки с интернет връзка и смартфон да прави бизнес от
разстояние, без да е необходимо физическо присъствие. Уникалната технология
дава възможност на крайния потребител да използва квалифицирани
удостоверителни услуги дистанционно, лесно и бързо, без да са необходими
технически познания. По този начин Евротръст предоставя възможност на
корпоративни компании, МСП фирми и държавните институции да автоматизират и
дигитализират процесите и обслужването на клиентите си.

●

Iuvo-Group е международна платформа за р2р инвестиране, която стартира през
2016та година. Предлагат пазар за инвестиция в отдадени кредити като работят с
надеждни кредитни компании. В парламента, заедно с другите финтех компании,
Iuvo представиха бизнеса си и техните цели за следващите години. Интересът беше
провокиран от иновативната услуга и добрите възможности за трупане на пасивен
доход.

“Развитието на технологиите позволява да правим все по-сигурно финансови
операции. Технологичните компании, т.нар Финтех, предоставят все по-висока
защита при плащания и печелят доверието на потребителите. Подпомагам
развитието на Финтех компаниите у нас и смятам, че с днешното изложение ще
подобрят още повече диалога си с българските институции. Това е ключово, за да
създадем среда, която стимулира технологиите и същевременно гарантира
необходимата сигурност на потребителите.“ допълни Ева Майдел по време на
изложението на Българската Финтех Асоциация.

Българската Финтех Асоциация бе сформирана в края на 2017 година с целта да
обедини финтех екосистемата от стартъпи, банки, инвеститори, акселератори и
други участници, да установи диалог с държавните институции и регулатори, да
популяризира тематиката и услугите на членовете си както и да утвърди позицията
на България на международно ниво. Председател на асоциацията е Валери Вълчев,
директор е Гергана Стоичкова.
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