Във връзка с измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ, бр. 92 от
17.11.2017 г., уведомяваме всички лица, които имат сключени договори за осигурително
посредничество с Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД /ОП, СОП и ГОП/, че с
изменената разпоредба на чл. 123г, ал. 6 от закона, са въведени нови изисквания за осъществяване на
дейност като осигурителен посредник, а именно:
Осигурителните посредници – физически лица, и лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, трябва да:
1. имат не по-ниско от средно образование;
2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. не са били наказвани административно през последните три години за груби или системни
нарушения на този кодекс или на актовете по прилагането му;
4. не са лишени от право да:
а) заемат материалноотговорна длъжност;
б) упражняват определена професия или дейност в областта на финансите, застраховането или на
осигуряването;
5. са преминали обучение по допълнително пенсионно осигуряване, организирано от съответното
пенсионноосигурително дружество.
От друга страна, лицата, които управляват и представляват осигурителните посредници –
юридически лица, също трябва да отговарят на изискванията, посочени в т. 1 – 4.
Ако осигурителният посредник /физическо лице или управляващият и представляващ
осигурителния посредник – юридическо лице/ престане да отговаря на горепосочените изисквания,
пенсионноосигурителното дружество е длъжно да прекрати договора си с него. В случай, че на
изискванията не отговаря само упълномощеното физическо лице от осигурителен посредникюридическо лице, договорът с посредника може да не се прекрати, но следва да се оттегли
пълномощното на това упълномощено лице.
Предвид изложеното, в срок до 05.01.2018 г. осигурителните посредници - физически лица,
лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, както и
управляващите и представляващите осигурителните посредници – юридически лица, е
необходимо да представят в централния офис на дружеството следните документи:
1. Заверено копие на диплома за завършено средно или висше образование;
2. Оригинал или заверено копие от актуално свидетелство за съдимост /важи за срок от 6
м./;
3. Надлежно попълнена и приложима за съответното лице декларация-образец за липсата
или наличието на горните обстоятелства.
*Видът на декларацията-образец, който е необходимо да се попълни – съответно за
осигурителен посредник физическо лице или за лице, упълномощено от осигурителен
посредник – юридическо лице, или за лице, което управлява и представлява осигурителен
посредник – юридическо лице, може да бъде изтеглена и/или приложена от тук.
С оглед разпоредбите на КСО, в случай, че до 05.01.2018 г. не бъдат представени изисканите
документи, договорът със съответния осигурителен посредник ще бъде прекратен.

