
  

 
Документа за собственост се попълва на място от оторизирания служител  в един екземпляр и се предава 
на заявителя в деня на огледа. Той го  заверява в центъра на заявяване  с вписване на код  и дата  на 
валидацията , 16 работни часа след огледа. Този документ дава правото да се изработват ключове 
дубликати на валидираната GERDA TYTAN . Документа "Валидиращ Доклад " е за оторизираният център , 
който го изпраща сканиран/сниман  на АККОН СД БЪЛГРИЯ заедно с двете снимки  за заверка- 
получаване на код и дата! 
След заверката" Валидиращия доклад се унищожава" от оторизирания  център , заедно с заявката на 
услугата по валидация в едноседмичен срок.  

 

 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ  НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ GERDA TYTAN  

(eкземпляр  единствен за собственика на GERDA TYTAN) 

ВАЛИДИРАЩ КОД............................................................/дата: ............................... (вписва се при заверка) 

Име  (заявител).........................................................................................................ЕГН..................................................................... 

Лична карта No ............................... издадена на ........................................... от............................................ 

Предполагаема година на закупуване на GERDA TYTAN ............................................................. 

Днес   ....................... ....г.  долуподписаният .........................................................................................................  служител 
на оторизиран сервизен център.............. на фирма  .............................................................................. ..........................     с 
персонален сертификат No......   след като проверих съответствието на лицето с данните от  
вписаната по-горе лична карта извърших оглед на място за снемане на сериен (холограмен) номер 
на  брава GERDA TYTAN с цел изработка на дубликати на ключ GT.  

На адреса .................................................................................................................................................................................. ми бяха 
представени следните документи : 

 Нотариален акт за  собственост  номер ...........том ...........рег. №............ дело№............. от ................ 
 Платена сметка за  ток с изписани имена и адрес от дата:........................................ 
 Платена сметка за  вода с изписани имена и адрес от дата:........................................ 
 Съобщение за  местни данъци с изписни имена и  адрес от дата:............................... 

 
Когато нотариалният акт е в оригинал не се изискват други документи! 
Когато нотариалният акт е копие , задължително се представя  някой от другите документи 

Декларирам , че горното лице е изписано като един от собствениците на имота на посетения адрес 
в представения нотариален акт .  

Установен и заснет сериен ( холограмен) номер ................................................ 

Направена снимка на входната врата от външната страна на имота. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 
данни. 

Дата:.............................................. 

Подпис: .................................................................................. 

Заплатена такса валидация 82 лв. с ДДС 



  

 
Документа за собственост се попълва на място от оторизирания служител  в един екземпляр и се предава 
на заявителя в деня на огледа. Той го  заверява в центъра на заявяване  с вписване на код  и дата  на 
валидацията , 16 работни часа след огледа. Този документ дава правото да се изработват ключове 
дубликати на валидираната GERDA TYTAN . Документа "Валидиращ Доклад " е за оторизираният център , 
който го изпраща сканиран/сниман  на АККОН СД БЪЛГРИЯ заедно с двете снимки  за заверка- 
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услугата по валидация в едноседмичен срок.  

  

 

 

ВАЛИДИРАЩ ДОКЛАД  

(екземпляр единствен за  оторизирания  GERDA център) 

Персонален сертификат №................................. 

Установен Сериен (холограмен) номер ........................................... 

Нотариален акт за  собственост  номер ...........том ...........рег. №............ дело№............. от ................ 

Дата на посещение :........................................ 

Приложени снимки 2 бр. 

Имейл за изпращане :  support@akkon-bg.com 

Viber за изпращане: 0878 900401   

Дата на изпращане : 

Подпис : 

 

Да се унищожи в седем дневен срок заедно със заявката за валидация! 
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