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Какво означава да бъдеш банкер,  елитна ли е тази 

професия днес и какво е мястото на банковото дело в 

стопанските процеси? 

 

Какво е да бъдеш банкер?  Банкер е една малко по-различна от 

останалите професии. Тя е за смелите, отговорните и амбициозните, 

за хора, които си поставят високи цели, но и са способни да ги 

осъществят,  за дръзновените и находчивите. Изисква се търпение и 

неизчерпаема упоритост в този бизнес, за да има перспективни 

достижения и големи победи. 

Да бъдеш банкер означава винаги да държиш на думата си, да 

си честен с партньорите и да уважаваш конкурентите си, да се 

грижиш за интересите на клиентите и за репутацията на банката. 

Банкер е елитна професия в днешно време и неслучайно мнозина 

млади хора се насочват към нея и се стремят да я изучават, а след 

това и да се развиват в нея.  

Професията банкер се възприема като собственик и инвеститор 

в банковия бизнес, банков служител, който участва в работата с 

клиенти на финансова институция, мениджър на различни нива в 

банката, отговорен за привличане на инвестиции, увеличaването на 

вложителите и осигуряване на ликвидност.  

Да бъдеш банкер трябва да обичаш това, с което се занимаваш 

и да си увлечен от работата си!  Банкер означава и отлични доходи,  
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възможност за изкачване по кариерната стълбица, а оттук и добри 

перспективи за бъдещето, защото икономиката е ключът към успеха 

в развитието на всяка държава, а банковият сектор далеч не е 

последното място в нея. Банковата система е храмът, в който 

икономиката всекидневно влиза, за да се помоли за своя успех. 

В деня на банкерите и българските банки откриваме и още едно 

основание да се гордеем с това, че сме българи и причината е 

историята на банковото дело в България.  Българска народна банка е 

открита и учредена през 1879 г., веднага след Освобождението на 

България. Тя е една от най-старите национални 

институции.  Българската народна банка е независим емисионен 

институт, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова 

роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на 

устойчивостта на българската парична единица, както и способства 

за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на 

страната.  

Професията банкер е твърде специфична и 

всеобхватна, дава  много възможности за развитие и реализация, но 

и изисква себеотдаденост, съсредоточеност, конструктивност в 

мисленето, трябва да бъдеш консервативен в добрия смисъл и да 

притежаваш винаги собствена позиция. Необходима е точност в 

изпълнението на детайлите,  желание  за непрекъснато учене и 

самоусъвършенстване,  амбиция да разширяваш непрекъснато своя 
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кръгозор, да водиш определен начин на живот, да си налагаш да 

вървиш към целта и да притежаваш пълна отдаденост в работата.  

Банковото дело и банкирането вървят ръка за ръка и всичко това 

като цяло е свързано с дейността на централните, на търговските и 

специализираните банки, които привличат депозити и отпускат 

кредити.  Банковото дело е сърцето на финансовия порядък, а той от 

своя страна е кръвоносната система на икономиката.  Равномерният 

пулс на банковия сектор, точният ритъм на финансовите потоци, 

продуктивността на икономиката са пиедестала, върху който се 

съгражда стопанския просперитет.  

Банковото дело е устойчив и динамичен сектор, който 

непрекъснато се попълва с нови банки, избавя се от фалиралите и 

несправящи се с банковите операции, а също така непрекъснато се 

усъвършенства.  В допълнение, динамиката на банковата система се 

потвърждава от постоянно възникващите нови връзки както между 

централните и търговските банки, така и между самите банки. 

Банките участват на междубанковия пазар на заеми, в съвместни 

иновационни проекти, научни програми. 

Банковата система е самоорганизираща се,  саморегулираща се, 

тъй като промените в икономическата среда и политическата 

ситуация неизбежно водят до автоматично преструктуриране в 

политиката на банката.  Например по време на кризи и политическа 

нестабилност банковата система намалява дългосрочните 
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инвестиции в производството,  съкращава условията на кредитиране, 

а в условия на стабилност засилва основните си дейности. 

В този смисъл банкерът е модулатор на финансовия сектор, 

архитект на света на пазара и потреблението, творецът на почти 

мистичните връзки между фондовите борси, ценните книжа и парите. 

Този, който вижда зад цифрите реалните потребности на 

икономиката и внимателно оперира с финансовия поток към нея. 

Банкерът е творецът на световния пазар, на стоки, пари и услуги, 

личността, която се стреми да създаде сигурност, но и да извлече 

максимални облаги, без да наруши финансовото равновесие. 

Честит ден на банкера и на всички икономисти! Честит празник 

на Професионална гимназия по икономика! Честит празник на 

нейното ръководство, на нейните преподаватели и ученици! Честит 

празник и на всички онези, които ще останат свързани с нейната 

история! 

Нека винаги, приятели, да има баланс между чувства и емоции, 

работа и почивка, приходи и разходи в живота! Нека капиталът 

нараства скокообразно, медицинският статус да изглежда перфектно, 

финансовите потоци да бъдат прозрачни и неизчерпаеми! Пожелавам 

ви да увеличавате и да преумножавате всичко добро в 

живота!  Живейте красиво, с вяра в себе си, любов към себе си и 

работата си! 


