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СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ И ЗАЕМИ
10 Разполагаем капитал

100 Разполагаем капитал
1001 Разполагаем капитал
[1 Акумулирано изменение на нетните
активи
110Акумулирано изменение на нетните активи
101
1

Акумупирано изменение на нетни активи

12 Изменения в нетните активи
за периода
120 Изменение на нетните активи за
1201 Изменение на нетни активи периода
за периода

СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
20 Дълготрайни материални активи
201 Припежащи кьм сгради и съоръжения
земи
2010 Прилежащи към сгради съоръжения
земи
203 Сгради
2031 Ашинистративни сгради
2039 Други сгради

204 Машини, съоръжения, оборудване
2041 Компютри и хардуерно оборудване
2049 Други машини, съоръжения и
оборудване

205 Транспортни средства
2051 Леки автомобили
2059 Други транспортни средства

206 Стопански инвентар

2060 Стопански инвентар

209 Други дълготрайниматериални активи
2091 Капитапизирани разходи по наети/предоставени
за ползване
дълготрайни материални активи
2099 Други дълготрайни материални активи
21 Нематериилни театрайии активи
210 Ншатеришши дълготрайни активи

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ

София 1000, пл. “Народно събрание” Не 10, тел.
02/ 987 22 86
шиш/.ашбепгиоизеьв,етап: Шгесюгдзшоептоизеьв

2101 Програмни продукти и
лицензи за програмни продукти
2109

Други нематериални дълготрайни активи

24 Амортизация на дълготрайни

активи

241 Амортизация на дълготрайни
2413 Амортизация на сгради материални активи
2414 Амортизация на машини,съоръжения
оборудване
2415 Амортизация на транспортни
средства
2416 Амортизация на стопански
инвентар
2419 Амортизация на други дълготрайни
материални активи
242 Амортизация на

нематериални дълготрайни

активи
2420 Амортизация на нематериални
дълготрайни активи

СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛЪШ ЗАПАСИ И
КОНФИСКУВАНИ АКТИВИ
30 Материали, продукция, стоки
302 Материали
3 02 0

Материали

СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ - ВЗЕМАНИЯ и
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
40 Доставчици
401 Доставчици от страната
4010 Задължения към доставчици от страната
402 Вземания по аванси от доставчици
от страната
4020 Доставчици по аванси от страната
41 Клиенти
411 Клиенти от страната
41 10 Вземания от клиенти от
страната
412 Задължения по аванси към клиенти
от страната
4120 Задължения по аванси към клиенти
от страната
42 Разчети с персонал, студенти,
пенсии, социални помощи,
обезщетения и субсидии
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421 Разчети сработници,
и друг персонал 421 1 Задължения към служители
лица
работници, служители и друг местни
- местни
персонал
ЛИЦЕ
4213 Вземания от работници,
служители и друг персонал - местни лица
423 Провизии за бъдещи
плащания кьм персонала
4230 Провизии за бъдещи плащания
към персонала

426 Подотчетнилица

4261 Вземания от подотчетни
местни лица

432 Вземания от активирани
гаранции
4321 Вземания от активирани
гаранции от местни пица

45 Разчети за данъци, социално
осигуряване и други операции и доставки между

бюджетни предприятия

450 Вътрешни разчети

4500 Вътрешни разчети

451 Разчети за държавни данъци
4510 Разчети за данъци върху доходите
451 1 Разчети за данък добавена стойност на физически лица
4512 Разчети за данък върху
приходите от стопанска дейност/разчети за
корпоративен данък
4518 Разчети за други държавни данъци
454 Разчети :: общини
4544 Задължения за общински
данъци, такси и административнисанкции
4545 Вземания от надвнесени Общински
данъци, такси и
административнисанкции
455 Разчети за осигурителни вноски
4555 Разчети за Държавно обществено
осигуряване
4556 Разчети за здравни вноски за Националната
здравно осигурителна
каса
4557 Разчети за допълнително задължително
пенсионно осигуряване
4558 Разчети за допълнително задължително
здравно осигуряване

48 Други разчети
483 Задължения на временни депозити,
гаранции и други чужди средства
4831 Временни депозити, гаранции и
други чужди средства от местни

лица

487Разчети за лихви по други вземания и задължения

4871 Начислени лихви върху други вземания от
местни лица
4877 Начислени лихви върху други
задължения към местни лица

488 Други дебитори
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4887 Вземания от други дебитори местни лица (приходно-разходни
позиции)

489 Други кредитори
4897 Задължения към други
кредитори
позиции)
49 Други провизии и

-

местни лица (приходно-разходни

карективи

491 Провизии за вземания
4917 Провизии за непублични
вземания срещу местни лица (приходнаразходни позиции)

РАЗДЕЛ 5

СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

5 0.Парични средства

501 Касови наличнавти и
сметки :: страната
501 1 Касови напичности
в левове
5013 Текущи банкови сметки в левове

РАЗДЕЛ 6

СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ

60 Ршоди по икономически
елементи
601 Разходи за материала
6010 Разходи за вода, горива И енергия
601 1 Разходи за канцеларски
материали
6012 Разходи за храна
6014 Разходи за учебни материали и

помагала

6017 Разходи за консумативи И
резервни части за хардуер
6019 Разходи за други материали
602 Разходи за външни услуги
6021 Разходи за текущ ремонт
6023 Разходи за пощенски
И телекомуникационни
услуги
6025 Разходи за квалификация
и прекватшфикация на персонала
6027 Разходи за поддръжкана хардуер
6028 Разходи за консултантски
услуги
6029 Други разходи
за външни услуги
603 Разходи за амортизаиии
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6030 Разходи за амортизации на
нематериални дълготрайни активи
6033 Разходи за амортизация
на сграда
6034 Разходи за амортизация
на машини съоръжения и оборудване
6035 Разходи за амортизация на
6036 Разходи за амортизация на транспортни средства
6039 Разходи за амортизация на стопански инвентар
други дълготрайни материални активи
604 Разходи за заплати, други
възнаграждения и провизии за персонала
6042 Разходи за заплати и
приравнени на тях правоотношения възнагражденияна персонала по трудови и
6044 Разходи за заплати и
възнаграждения на персонала по извънтрудови
правоотношения
6047 Разходи за провизии за
6048 Сторнирани разходи за персонала
провизии за персонала
605 Разходи за осигурителни вноски
6051 Разходи за осигурителни вноски
за ДОО
6052 Разходи

за здравно осигуряване
6055 Разходи за ДЗПО
606 Разходи за данъци и такси
6062 Разходи
6063 Разходи
6064 Разходи
6065 Разходи

за общински такси
за съдебни такси в страната
за държавни данъци
за общински данъци

609 Други разходи
6093 Разходи за командировки в страната
6094 Разходи за командировки
в чужбина
6095 Разходи за санкции и неустойки
в страната
6098 Други разходи в страната
62 Разходи за лихви и финансови
услуги
620 Разходи за финансови услуги и комисионни
6203 Разходи за застраховане
62 7 Разходи за лихви и просрочени задължения
6271 Разходи за лихви и
задължения към други местни лица
6277 Разходи за лихви запросрочени
общински дзанъци и други подобни
просрочени
публични общински Юемания
6276 Разходи за лихви за просрочени данъци,
осигурителни вноски, и други
подобни публични държавни вземания
6 7 Разходи

за провизии - нето

6 71 Разходи за провизии за вземания
6717 Разходи за провизии за други вземания

, приходно/разходнипозиции
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69 Намаление на нетните активи
от други събития

699 Намаление ни нетните
активи от други събития
6992 Намаление на нефинансови
дълготрайни активи от други събития
6993 Намаление на материални запаси
от други събития

РАЗДЕЛ 7
СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ , ТРАНСФЕРИ И ПРЕОЦЕНКИ
71

Приходи от продажби на активи и услуги и доходи
от дялови участия
712 Приходи от наеми и концесии
7121 Приходи от наеми на
имущество
719 Други приходи

7190 Отчисления данък върху
приходите от стопанскадейност на
бюджетните предприятия позаЗКПО
7198 Приходи от неустойки, начети и обезщетения
7199 Други приходи

от лихви и финансови услуги
Приходи от лихви по банкови сметки и депозити

72 Приходи

725

7250 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ДеПОЗИТИ. ВКЛЮЧСНИ

сметка

В

системата на единната

729 Други приходи от лихви
7291 Начислени други лихви към местни
лица

75 Трансфери между бюджети, сметки за
средства от Европейския съюз и
сметки

за чужди средства

750Вътрешни касови трансфери
7500 Разчети за плащания в СЕБРА
7501 Вътрешни касови трансфери в левове
759 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
7591 Трансфери за поети данъци върху
доходите на физическите лица
7595 Трансфери за поети осигурителни вноски
за ДОО
7596 Трансфери за поети осигурителни вноски за
7597 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване
допълнително
задължително пенсионно и здравно осигуряване
78

Прираст/намаление на нетните активи

от преоценка
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780 Увеличение/намаление на

нетните активи от преоценка

7801 Преоценки на нефинансови
дълготрайни активи
7802 Преоценки на материални запаси
79 Увеличение на

нетните активи от други събития

799 Увеличение на

нетните активи от други събития

7992 Увеличение на нефинансови дълготрайни
активи от други събития
7993 Увеличение на материални запаси
от
събития
други
7996 Увеличение на парични средства от
други събития

РАЗДЕЛ 9
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
91 Чужди

дълготрайни активи, материални записи и финаеови активи

911 Чужди дълготрайни активи
91 10 Чужди дълготрайни активи
912 Чужди материални запаси
9120 Чужди материални запаси за съхранение.
разпределение, и

управление

92 Дебитори и кредитори по условни вземания и
задължения
920 Поети ангажименти заратходи, неусвоени и

акумулирани средства за

бъдещите задължения

9200 Поети ангажименти за разходи

-

наличности

928Други дебатира по условни взшиания

9289 Други дебитори по условни вземания

929Други кредитори по условни задължения
9295 Актюерски разчети за пенсионни задължения
9299 Други кредитори по условни задължения
98

Бюджетни показатели
980 Поети ангажшиенти за разходи - потоци
9800 Възникнали ангажименти за разходи
9801 Възникнали ангажименти за разходи с незабавна
реализация
9803 Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване
на
задължение

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО и НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ

София 1000, пл. “Народно събрание” те 10, тел. 02/ 987 22
86

шшшашаетпоизере,етап: Шгесюгбзшоептоиаеье

9804 Вътрешни трансфери на поети ангажименти
за разходи
9805 Прехвърлени ангажименти за
разходи от/към други бюджетни
организации
9806 Прехвърлени ангажименти за
от/към други предприятия
9808 Ксрекции в обема/стойносттаразходи
на поетите ангажименти за разходи
9809 Анулиране /канцелиране/ на поети
ангажименти за разходи

986 Нови задължения за разходи потоци
9860 Възникнали нови задължения
за разходи

99 Други задбалансови активи и пасиви и
кореспондиращи

задбалансови сметки

990 Активи в употреба, изписани като разход
9909 Активи в употреба, изписани като
разход
991 Статистика за просрочени вземания
991 1 Просрочени публични държавни вземания
9912 Просрочени публични общински вземания
9913 Просрочени вземания от клиенти
9919 Други просрочени вземания
992

Статистика за просрочени задължения

9922 Просрочени задължения за внасяне на данъци,
вноски, такси и
административнисанкции
9923 Просрочени задължения към доставчици
9924 Просрочени задължения към персонала

998 Кореспондиращи задбалансови сметки
9981 Кореспондираща сметка за задбалансови активи
9989 Кореспондиращасметка за задбалансови пасиви

Настоящият сметкоплан на НСД за 2020 г. е изготвен
на база действащото за 2020 г. законодателство и
съобразен с утвърдения сметкоплан на МОН за същата
година.
При нужда същият може да бъде допълван по реда на
утвърждаването му.

