
Информация от осигурителния институт на Словения относно плащането на годишна добавка 

през 2017 г. към словенските пенсии 

 

Бихме искали да ви информираме че осигурителния институт на Словения (наричан по долу 

Института) ще плати на получателите на пенсии годишна добавка, която ще бъде определена от Акта 

регулиращ изпълнението на бюджетите на Република Словения за 2017 г. и 2018 г. (ZIPRS1718 – 

Държавен вестник 80/2016;) 

Според точка 74 от ZIPRS1718, годишната добавка за 2017 г. ще бъде в следните размери: 

- за пенсии под 414.00 €, в размер на 390.00 € 

- за пенсии в размер между 414.01 € и 518.00 €, е 250.00 € 

- за пенсии в размер между 518.01 € и 622.00 €, е 190.00 € 

- за пенсии в размер между 622.01 € и 750.00 €, е 140.00 € 

- за определяне на съответния размер на пенсия е необходима общата сума на всички 

получавани пенсии и добавки. 

- получателите на пенсии в размер над 750.00 €, нямат право на годишна добавка 

- получателите на пропорционална пенсия също имат право на годишна добавка – 

пропорционална спрямо ZPIZ-2, точка 96 

При определяне на размера на годишната добавка за 2017 г., се взимат предвид, както словенската 

така и чуждестранни получавани пенсии. Следователно Института, ще трябва да получи по служебен 

път информация от получателите на пенсии за размера на чуждестранните им пенсии, платени през 

януари 2017 г. Затова всички пенсионери които получават словенски пенсии в чужбина от ZPIZ, ще 

получат уведомление и декларация, в която да въведат размера  на техните пенсии, платени през 

януари 2017 г. Те трябва до 30 април да ги изпратят на адреса на нашия Институт, ако желаят да 

получат такава добавка през септември 2017 г. Декларациите могат да бъдат изпратени и по-късно, 

но трябва да са пристигнали най-късно на 30 септември. В такъв случай добавките ще бъдат 

изплатени до края на 2017 г. Ако декларацията пристигне след 30 септември, съответните лица няма 

да получат годишна добавка за 2017 г. 

За повече информация относно изплащането на годишни добавки и информация за размер на 

пенсии, потребителите могат да се свържат с нас по имейл – informacije@zioiz.si 
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