
История на 

банките



Банка

Банка (кредитна институция) е акционерно 

дружество, което извършва публично привличане на 

влогове или други възстановими средства и 

предоставя кредити или друго финансиране за своя 

сметка и на собствен риск



Банка



Първите банки

До началото на 14 век тамплиерите били 

единствената финансова институция в Европа, 

защото притежавали голямо движимо и недвижимо 

имущество и злато и били в състояние да 

отпускат заеми на кралете. След техния разгром на 

тяхно място навлизат първите банки, основани от 

предприемчиви италиански фамилии.





Първите банки

През първата половина на 14 век в Северна Италия 

се появява нова система от частни семейни банки, 

основани от фамилии от северно-италианските

градове-държави Пиза, Флоренция,

Венеция, Верона и Генуа.





Видове банки

Централни банки - осъществяват 

държавното регулиране на банковата 

сфера и емисията на парични средства;

Инвестиционни банки – осъществяват 

специализирани инвестиции, най-често 

на ценни книжа;

Търговски банки – осъществяват 

разчетно – касово обслужване, 

депозитни и кредитни операции;





Универсални банки - осъществяват 

всички основни банкови операции;

Специализирани банки - осъществяват 

само една или няколко вида банкови 

операции;

Спестовни банки (каси) -

специализирани са в привличането на 

средства от населението.             

Видове банки





Ресурси и активи на 

банката

Основната дейност на търговските банки е 

привличането на свободни парични 

средства от юридически и физически 

лица и разпределянето им от свое име при 

условие за възвратимост, срочност и 

платимост. Така, ресурсите на търговската 

банка са неотменимо условие за 

осъществяване на банкови операции.





Ресурси на банката

Собствен капитал (има безвъзвратен характер) –

главното средство на защита, позволяващо на   

вложителите и кредиторите да получат възмездяване 

при загуба на ликвидност на банката:

Уставен капитал

Фондове, образувани за сметка на печалбата от 

предишни години.

Емисионен доход (положителната разлика между 

цената на акциите на банката и тяхната номинална 

стойност).  





Ресурси на банката

Привлечени средства;

Депозити на клиенти – юридически и    

физически лица; 

Междубанкови кредити;

Ценни книги на банката.





Активи на банката

Активите са обекти от счетоводния баланс, 

отразяващи разполагането и използването на 

ресурсите на банката. Те се групират:

- По предназначение;

- По ликвидност;

- По степента на риск;

- По срок на разположение;

- По субектите;





Според предназначението си 

активите се делят на:

Касови активи;

Налични парични средства в касата; 

Благородни метали и скъпоценни камъни;

Кореспондентски сметки в централната банка и други 

банки;

Средства, прехвърлени във фонда за задължителните 

минимални резерви на централната банка;

Ликвидни активи;





Според предназначението си 

активите се делят на:

Кредити, дадени на юридически и   

физически лица;

Междубанкови кредити;

Краткосрочни вложения в ценни книги;

Инвестиционни активи;

Акции, придобити за инвестиране;

Средства, внесени в уставните капитали на    

юридически лица;

Капитализирани активи;

Други активи.





Най-големи банки в света

1. Industrial and Commercial Bank of China

2. HSBC

3. Deutsche Bank

4. Crédit Agricole

5. BNP Paribas

6. Mitsubishi UFJ Financial Group

7. Barclays

8. JPMorgan Chase

9. China Construction Bank

10.Japan Post Bank

10-те най-големи банки по размер на активите са:





Най-старите, действащи 

банки в света
1. BNY Mellon, Ню Йорк, САЩ (1784 г.) - The Bank of New York е 

създадена през 1784 година от Алекзандър Хамилтън, който е и сред 

държавниците, основали Съединените американски щати.

2. Bank of Ireland, Дъблин, Република Ирландия (1783 г.)  - The Bank of

Ireland е основана в Дъблин през 1783 година и е най-старата банка в 

Ирландия. 

3. Landolt & Cie, Лозана, Швейцария (1780 г.) - Швейцарската банка 

Landolt & Cie e основана през 1780 година. Тя е и най-старата

действаща банка в Швейцария.

4. Fürstlich Castell'sche Bank, Вюрцбург, Германия (1774 г.). Базираната

във Вюрцбург Fürstlich Castell'sche Bank e частна банкова институция, 

основана от фамилиите Кастел-Кастел и Кастел-Рюденхаузен. 

5. Lloyds Bank, Лондон, Великобритания (1765 г.) - Lloyds Bank започва

дейността си като частна банка в Бирмингам под името Taylors & 

Lloyds. Основателите са Джон Тейлър, Сампсън Лойд и техните синове.





Банките в българия

УниКредит Булбанк АД

Банка ДСК ЕАД

Обединена българска банка АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Пощенска банка АД и други.

Към 2020 година в България има 20 банки, 

по-големите, от които са:





Банките в България

ИНГ Банк Н.В. – клон София

Ситибанк Европа АД – клон България

БНП Париба С.А. – клон София

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон  
България

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Варенголд Банк АГ, клон София

Клонове на чуждестранни банки в Република България





Благодарим ви за вниманието  

ИЗГОТВИЛИ:

Неше, Шуле и Суде – 9в клас


