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ГЛАВА ПЪРВА  
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА  

И НА СЧЕТОВОДСТВОТО НА БАНКИТЕ
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ  

КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Банковата дейност като обект на счетоводството представлява 

процес на последователно и непрекъснато осъществяване на взаимно 
обвързани присъщи на банките операции. В най-общ план тези опера-
ции могат да се систематизират в следните групи:

1.  Пасивни банкови операции.
2.  Активни банкови операции.
3.  Комисионни (посреднически) банкови операции.
Пасивните банкови операции са основа за организирането на 

банковата дейност и предпоставка за извършване на другите опера-
ции. Чрез тях се осигуряват необходимите средства (ресурси) за об-
разуването на банките и финансиране на тяхната дейност. В широкия 
смисъл на разглеждането им те включват операции посредством кои-
то се формират собствените средства на банката и се привличат чуж-
ди средства от клиенти и вложители.1 Собствените средства се влагат 
от собствениците при учредяването на банката и нарастват за сметка 
на дохода (печалбата) на банката или допълнителни вноски на соб-
ствениците. Паричният израз на стойността на собствените средства 
представлява собствения капитал (капиталовата база) на банката.

Привлечените средства се получават от клиенти и вложители 
(предприятия, граждани и други клиенти) и акумулират в банката за 
сметка на задължения, които тя поема към тези лица. Паричният из-
раз на стойността на тези задължения (пасиви) представлява привле-
чен капитал на банката. Характерно за банките е, че привлечените 
средства заемат много висок относителен дял в общия обем на сред-
ствата – обикновено той е над 90 на сто.

Привличането от банките на чужди средства става чрез открива-
не на банкови сметки на клиенти, приемане на парични депозити, 
получаване на заеми и други. За ползването на средствата банката 
обикновено плаща лихва в полза на техните собственици (титуляри на 
привлечените средства). Елемент на пасивните операции в банката е 
и паричната емисия.

1 В тесен смисъл на третирането им пасивни банкови операции са само тези, чрез които се 
събират и акумулират в банките чужди, временно привлечени средства.


