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КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на 
повърхностния слой в производствената фаза на открита 

мина 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане 
на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/ 2002 на 
Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1255/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с 
Международен счетоводен стандарт 12, Международни стандарти зафинансово отчитане 1 и 13 
и Разяснение 20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово 
отчитане (текст от значение за ЕИП) 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2075 на Комисията от 29 ноември 2019 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на международни счетоводни стандарти 1, 8, 34, 37 и 38, международни стандарти за 
финансово отчитане 2, 3 и 6, разяснения 12, 19, 20 и 22 на Комитета за разяснения на 
международните стандарти за финансово отчитане и Разяснение 32 на Постоянния комитет за 
разясненията (текст от значение за ЕИП)*  
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2 

 
 

Забележка: * Измененията съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2075 се прилагат за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 година. 
Дружествата прилагат посочените в член 1 изменения най-късно от началната дата на първата 
си финансова година, започваща на или след 1 януари 2020 г. 
     Препратки 

• (Доп. - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2075, ОВ L 316, 06/12/2019) Концептуална рамка за 
финансово отчитане 
* Препратката е към Концептуалната рамка за финансовото отчитане, издадена през 2010 
г. и действаща към момента на съставяне на Разяснението. 
• МСС 1 Представяне на финансови отчети 
• МСС 2 Материални запаси 
• МСС 16 Имоти, машини и съоръжения 
• МСС 38 Нематериални активи 
     Контекст 

1 При дейностите в областта на добива в открити мини предприятията могат да счетат 
за необходимо да премахнат отпадъчните материали от мините ("свръхтовар") с цел осигуряване 
на достъп до залежите на минерални руди. Дейността по премахване на отпадъците е известна 
като "отстраняване на повърхностния слой". 
2 По време на фазата на разработване на мината (преди започване на производство) разходите за 
отстраняване на повърхностния слой обикновено се капитализират като част от 
амортизируемите разходи за сгради, разработване и построяване на мината. Тези 
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капитализирани разходи се амортизират системно обикновено чрез използването на метода 
според количеството произведена продукция след започване на производството. 
3 По време на производствената фаза на мината минното предприятие може да продължи да 
отстранява свръхтовар и да поема разходи за отстраняване на повърхностния слой. 
4 Премахнатият при отстраняването на повърхностния слой материал по време на 
производствената фаза няма непременно да представлява 100 % отпадъци; често той ще бъде 
комбинация от руда и отпадъци. Съотношението между руда и отпадъци може да варира от 
неикономическо ниско ниво до рентабилно високо ниво. Премахването на материал с ниско 
съотношение на руда и отпадъци може да осигури използваем материал, който може да бъде 
употребен при производството на материални запаси. Това премахване може също да осигури 
достъп до по-дълбоки нива на материали, които имат по-високо съотношение на руда и 
отпадъци. Следователно може да има две ползи за предприятието от дейността по отстраняване 
на повърхностния слой: използваема руда, която може да се употреби при производството на 
материални запаси, и подобрен достъп до допълнителни количества материали, които ще бъдат 
добити в бъдещи периоди. 
5 Настоящото разяснение разглежда кога и как да се отчитат отделно тези две ползи, които 
възникват от дейността по отстраняване на повърхностния слой, както и как да се измерват тези 
ползи както първоначално, така и на последващ етап. 
     Обхват 

6 Настоящото разяснение се отнася до разходите за премахване на отпадъци, които 
възникват при добив в открита мина по време на производствената фаза на мината 
("производствени разходи за отстраняване на повърхностния слой"). 
     Въпроси 

7 Настоящото разяснение разглежда следните въпроси: 
а) признаване на производствени разходи за отстраняване на повърхностния слой като актив; 
б) първоначално измерване на актива от дейността за отстраняване на повърхностния слой; и 
в) последващо измерване на актива от дейността за отстраняване на повърхностния слой. 
     Консенсус 
     Признаване на производствени разходи за отстраняване на повърхностния слой 
като актив 

8 Доколкото ползата от дейността по отстраняване на повърхностния слой се 
реализира под формата на произведени материални запаси, предприятието отчита разходите за 
тази дейност по отстраняване на повърхностния слой съгласно принципите на МСС 2 
Материални запаси. Доколкото ползата се състои в подобряване достъпа до руда, предприятието 
признава тези разходи като нетекущ актив, ако са изпълнени критериите по параграф 9 по-долу. 
В настоящото разяснение нетекущият актив е посочен като "актив от дейността по отстраняване 
на повърхностния слой". 
9 Предприятието признава актива от дейността по отстраняване на повърхностния слой, ако и 
само ако са изпълнени всички от следните условия: 
а) има вероятност предприятието да получи бъдеща икономическа полза (подобрен достъп до 
рудното тяло), свързана с дейността по отстраняване на повърхностния слой; 
б) предприятието може да идентифицира компонента на рудното тяло, достъпът до който е 
подобрен; и 
в) разходите, произтичащи от дейността по отстраняване на повърхностния слой, свързани с 
този компонент, могат да бъдат измерени по надежден начин. 
10 Активът от дейността по отстраняване на повърхностния слой се отчита като добавка към 
или укрепване на съществуващия актив. С други думи активът от дейността по отстраняване на 
повърхностния слой ще бъде отчетен като част от съществуващ актив. 
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11 Класификацията на актива от дейността по отстраняване на повърхностния слой като 
материален или нематериален актив е същата като съществуващия актив. С други думи 
естеството на този съществуващ актив ще определи дали предприятието класифицира актива от 
дейността по отстраняване на повърхностния слой като материален или нематериален. 
     Първоначално измерване на актива от дейността за отстраняване на повърхностния 
слой 

12 Предприятието първоначално измерва актива от дейността по отстраняване на 
повърхностния слой, отчетен по разходи, като той е съвкупност от разходи, пряко поети за 
извършване на дейността по отстраняване на повърхностния слой, която подобрява достъпа до 
идентифицирания компонент руда плюс пряко относими режийни разходи. Междувременно 
могат да се проведат някои инцидентни операции като производствена дейност по отстраняване 
на повърхностния слой, които обаче не са необходими за протичането по план на 
производствената дейност по отстраняване на повърхностния слой. Разходите, свързани с тези 
инцидентни операции, не са включени в разходите за актива от дейността по отстраняване на 
повърхностния слой. 
13 Когато разходите за актива от дейността по отстраняване на повърхностния слой и 
произведените материални запаси не могат да бъдат идентифицирани поотделно, предприятието 
разпределя производствените разходи по отстраняване на повърхностния слой между 
произведените материални запаси и актива от дейността по отстраняване на повърхностния слой 
чрез използването на база за разпределение, която се основава на съответната производствена 
мярка. Тази производствена мярка се изчислява за идентифицирания компонент от рудното тяло 
и се използва за сравнителен анализ с цел да се определи в каква степен е извършена 
допълнителна дейност по създаване на бъдеща полза. Примери за такива мерки включват: 
а) разходи за произведени материални запаси в сравнение с очаквани разходи; 
б) обем на извлечените отпадъци в сравнение с очакван обем, за определен обем добив на руда; 
и 
в) минерално съдържание на извлечената руда в сравнение с минералното съдържание, което се 
очаква да бъде извлечено, за определен обем произведена руда. 
     Последващо измерване на актива от дейността за отстраняване на повърхностния 
слой 

14 След първоначалното признаване активът от дейността по отстраняване на 
повърхностния слой се отчита или според стойността на разходите си, или според преизчислена 
стойност минус амортизация и минус загуби от обезценка по същия начин, както 
съществуващия актив, към който принадлежи. 
15 Активът от дейността по отстраняване на повърхностния слой подлежи на системно 
амортизиране по време на очаквания полезен срок на използване на идентифицирания 
компонент на рудното тяло, който става по-достъпен в резултат на дейността по отстраняване на 
повърхностния слой. Методът според количеството на произведена продукция се прилага, освен 
ако няма друг по-целесъобразен метод. 
16 Очакваният полезен срок на ползване на идентифицирания компонент на рудното тяло, който 
се използва за амортизация на актива от дейността по отстраняване на повърхностния слой, ще 
се различава от очаквания полезен срок на ползване, който се използва за амортизация на самата 
мина и свързаните с нея активи от живота на мината. Изключение от това правят ограничени 
обстоятелства, при които дейността по отстраняване на повърхностния слой осигурява подобрен 
достъп до останалото рудно тяло в неговата цялост. Например това може да се случи към края 
на полезния живот на мината, когато идентифицираният компонент представлява окончателна 
част от рудното тяло, което предстои да бъде извлечено. 
     Допълнение А 
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     Дата на влизане в сила и преходен период 

Настоящото допълнение е неразделна част от разяснението и има същата тежест както 
и другите части на разяснението. 
А1 Предприятието прилага настоящото разяснение за годишни периоди, започващи на или след 
1 януари 2013 г. Позволено е и по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага настоящото 
разяснение за по-ранен период, то оповестява този факт. 
А2 Предприятието прилага настоящото разяснение по отношение на производствени разходи за 
отстраняване на повърхностния слой, възникнали на или след началото на най-ранния 
представен период. 
А3 Тъй като в началото на най-ранния представен период всякакъв вече признат баланс на 
активи, който е в резултат на дейност по отстраняване на повърхностния слой, предприета по 
време на производствената фаза ("предходен актив от отстраняване на повърхностния слой"), се 
преквалифицира като част от съществуващ актив, с който е свързана дейността по отстраняване 
на повърхностния слой, доколкото все още е налице идентифицируем компонент от рудното 
тяло, с който може да се свърже предходният актив от отстраняване на повърхностния слой. 
Такива баланси се амортизират през останалия очакван полезен срок на ползване на 
идентифицирания компонент от рудното тяло, с което е свързан всеки предходен актив от 
отстраняване на повърхностния слой. 
А4 Ако липсва идентифицируем компонент от рудното тяло, с който се свързва предходният 
актив от отстраняване на повърхностния слой, той се признава в неразпределената печалба в 
началото на най-ранния представен период. 
     Приложение Б 

Измененията в настоящото допълнение се прилагат за годишните периоди, започващи 
на или след 1 януари 2013 г. Ако дадено предприятие приложи настоящото разяснение за по-
ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период. 

Изменения към МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти 
за финансови отчети 

Б1 Приложение Г, параграф Г1 се изменя, както следва: 
Г1 Предприятието може да избере да прилага на едно или повече от следните изключения: 
а) платежни сделки на базата на акции (параграфи Г2 и Г3); 
... 
м) финансови активи или нематериални активи, отчетени съгласно Разяснение 12 Споразумение 
за концесионна услуга (параграф Г22); 
н) разходи по заеми (параграф Г23); 
о) прехвърляне на активи от клиенти (параграф Г24); 
п) погасяване на финансови задължения с капиталови инструменти (параграф Г25); 
р) високи нива на хиперинфлация (параграфи Г26-Г30); 
с) съвместни споразумения (параграф Г31), и 
т) разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина 
(параграф Г32). 
Б2 След параграф Г31 се добавят заглавие и параграф Г32: 
Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина 
Г32 При първоначално приемане могат да се приложат преходните разпоредби, заложени в 
параграфи А1-А4 от КРМСФО 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в 
производствената фаза на открита мина. В този параграф препратката към датата на влизане в 
сила се отнася до 1 януари 2013 г. или началото на първия отчетен период, за който се прилагат 
МСФО, което от двете е по-късно. 



  

стр. 5 от 5 

Б3 След параграф 39Л се добавя параграф 39М: 
39M При КРМСФО 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза 
на открита мина се добавя параграф Г32 и се изменя параграф Г1. Предприятието прилага това 
изменение, когато прилага КРМСФО 20. 


