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Търговски регистър и регистър на юридическите лица с
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Единен портал за заявяване на електронни административни услуги
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"ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
"АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ"" ООД
ЕИК 205478020, състояние към дата: 15.10.2020г.

Актуално състояние

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК
205478020

20190118145817

2. Фирма/Наименование
ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ
НАУКИ "АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ"

20200609081929

3. Правна форма
Дружество с ограничена отговорност

20201014134537

5. Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ 
Област: Пловдив, Община: Пловдив 
Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4023 
р-н Тракия 
бул./ул. "Вълко Шопов" № 14

20190118145817

6. Предмет на дейност
Дейност на частна професионална гимназия по информатика и
компютърни науки; образователна и преподавателска дейност,
организация и провеждане на обучения по утвърден учебен план за
професионална гимназия от МОН; осигуряване на условия за обучение,
възпитание и социализиране на ученици, осигуряване на условия за
придобиване на средна степен на образование - в първи и във втори
гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната
подготовка, издаване на удостоверения за завършен клас, диплома за
средно образование и свидетелство за професионална квалификация, след
вписване в съответните регистри и след получаване на необходимите
разрешения; и всяка друга дейност, съпътстваща и относима към
училището дейност, незабранена от закона.

20190118145817
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Тестово подписване

Банкови сметки

Контакти

Условия за ползване

Бисквитки

Помощ

Средства за автентикация

Декларация за достъпност

Политики за поверителност

Бюлетин

Връзки

Карта на сайта

ВЕРСИЯ: 0.9.2.29ВЕРСИЯ: 0.9.2.29
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7. Управители
РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

АТАНАС НАСКОВ КОСТОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

20200529100854

11. Начин на представляване
по друг начин: 
ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО

20200529100854

19. Съдружници
ИТ АКАДЕМИЯ АД, ЕИК/ПИК 115310365, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на
дяловото участие: 400 лв.

ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД, ЕИК/ПИК 825397012, Държава: БЪЛГАРИЯ, Размер на
дяловото участие: 600 лв.

20201014134537

23. Едноличен собственик на капитала
Заличено обстоятелство.

20201014134537

24. Прехвърляне на дружествен дял 20201014134537

Капитал

31. Размер
1000 лв.

20190118145817

32. Внесен капитал
1000 лева

20190118145817

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд.
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