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Българската Финтек Асоциациа 
 Създадена през 2018г. 

 29 членове 

 Български и чуждестранни 

партньори 

 Инициативи и събития 

 Регулации 

 Информиране на членовете за 

последните новости и 

тенденции в сектора чрез:   

 Месечен бюлетин 

 Онлайн присъствие – website, 

Facebook, LinkedIn 

Регулации 

Диалог с 
институции 

Връзка с 
индустрията 

Подпомагане 
на сектора 

Информация 

https://fintechbulgaria.org/
https://www.facebook.com/fintechbulgaria/
https://www.linkedin.com/company/fintech-bulgaria/


Членове 

https://paynetics.digital/
https://www.penkov-markov.eu/en
http://www.vangavis.com/
https://www.paysera.bg/
https://www.epay.bg/
https://www.klearlending.com/en
https://www.iuvo-group.com/


Любопитни факти за България 

1 На първо място по брой финтек компании в ЦИЕ  

2 Интернетът е на второ място по бързина в света 

3 Второ място по иновативност сред страните със 

средновисоки приходи, и първо в ЮИЕ 

4 Българка е Европейски комисар на Дигиталната 

икономика и общество 

5 Първа в Европа и трета в света по брой сертифицирани ИТ 

специалисти на глава на населението.  



Любопитни факти за България 

6 Форбс поставя София сред топ 10 града за създаване на 

стартъп 

7 София е вторият най-голям outsourcing център в Европа 

9 София е на второ място сред десетте най-бързо 

развиващи се технологични центрове в Европа  

8 България е на първо място по ефикастност на иновациите в 

ЮИЕ и на 15то място в света 

10 
Финтек компанията, привлякла най-големи инвестиции в ЮИЕ, 

е базирана в България  



Финтек екосистемата в България 
Инвеститори 

 

Финтек събития 

 
 

 

 

>60 

финтек 

компании 

Хъбове и co-
working spaces 

Университети 
 

Акселератори 
 

Менторски 
програми 

 Регулатори & 
Регулации 

Българска финтек 
асоциация 

Консултанти 

 

 

 

 

Банки и 
застрахователи 

 

IT компании 

 



Number of Fintech companies worldwide by country/region – www. 
europarl.europa.eu  

Брой Fintech компании в света 

Fintech секторът по света 



Financial technology market size for CEE for 2016 in million EUR – 
www.euparl.europa.eu 

mln EUR 

Великобритания – лидер в 

Европа с 26 млрд. евро; 

9 страни от СЕЕ – 2.2 млрд. евро 
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Fintech секторът в Европа 



Първия Годишен Fintech Доклад 



Основни данни 

 90% от финтек компаниите спадат в категория малки и средни 

предприятия. 

 

 65/35 съотношение мъже – жени  

 

 30-40г. средна възраст 

 

 Топ 5-те компании допринасят за  80% от приходите 

 

 7.7% ръст в заетостта за 2018г. 



Анализ на пазара 



Оперативни приходи (млн. EUR) 

 За 2018г. 
оперативните 

приходи в сектора 

надхвърлят 200 млн. 

EUR 

 

 33.5% ръст спрямо 

предходна година 



Година на възникване 

 Към м. април 2019г, 
средната възраст на 

една финтек компания 

е шест години 

 Повече от половината 

компании са създадени 

преди 2015г. 



 Българските финтек 

компании са получили 

финансиране за повече от 

80 млн. EUR.  

 

 Финансиране тип ‘seed’ e 

най-широко 

разпространено. 

 

 Най-активната компания в 

стадия на seed 

финансиране е Eleven 
Ventures. 

Venture финансиране 



Благодаря за вниманието! 
Въпроси? 
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