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Гранд хотел
България

продаден за
15 млн. евро
РАЛИЦА ДАСКАЛОВА

Култовият “Гранд Хо-
телБългария”вцентъра
на София е продаден за
15 млн. евро., научи “24
часа” .
Сделката е финализи-

рана през август 2016 г.
Купувач еМирослав Пе-
чев чрез неговото едно-
лично дружество “Соф-
сток Инвест” ЕООД.
За сделката се разбра

едва в четвъртък. ” Да-
рина Павлова продаде
„Гранд хотел България”
- един от най-емблема-
тичните софийски хоте-
ли, останал под нейно
владение след убийство-
то на съпруга йИлияПа-
влов,основателна"Мул-
тигруп", съобщи клубz.
bg
“Хотелският ком-

плекс вече е в ръцете на
Мирослав Печев чрез
“Софсток Инвест"
ЕООД, потвърди Нели
Сандалска, изпълните-
лен директор на “Гранд
хотел България "АД. Тя
обаче не се пожела да се
ангажира с цена по сдел-
ката. От пресофиса на
“Би Ти Дивелъпмент
Сървисиз” уточниха
още, че сделката е при-
ключила като “купува-
чът е

придобил
всички акции
на емблематичния хо-

телвСофияведносвсич-
ки активи, вкл. търгов-
ската марка.
Към момента новият

собственик прави пред-
варителни проучвания и
архитектурен проект ня-
ма. Инвестиционните му
намерения са в посока
реконструкция на сгра-
датасъсзапазваненафа-
садата и развитие като
хотел.
“При избора на купу-

вач за нас беше ключово
да се запазят модерни-
стичната фасада, попу-
лярната кафе-сладкар-
ница, ресторанта с овал-
ното стълбище, черве-
ния салон и конферент-
ните зали.
Инвеститорътщенапра-
ви всичко необходимо да
запази "легендата" око-
ло сградата - една от
главните причини да
прояви интерес към
нея.”, каза Нели Сан-
далска, изп. директор на
“Гранд Хотел Бълга-
рия” АД.

Кой е купувачът

Разпродава ли се мулти
империята, питат се
инвеститори в туризма.
Категорично не, сделката
за хотела е част от
дългосрочната ни програма,
казва Нели Сандалска

Дарина Павлова е открила български купувач за "Гранд
хотел България".

на хотела
- паметник на

културата
МирославПачев е соб-

ственик на "Парк хотел
Витоша” в Студентския
град.Той е вносител на
кафе “Лаваца” заБълга-
рия. фирма „Софсток” е
представител за Бълга-
рия и на алкохолни на-
питки като ром Bacardi,
Martini, уискито
Dewar`s, водките „Рус-
ский стандарт” и Gray
Goose, чай „Туинингс”.
За 2015 г. дружеството
има 60,3 млн. лв. приходи
и 7,7 млн. лв. печалба.
Според хора, които го
познават добре Пачев
избягва всякаква медий-
на публичност. Твърди
се, че вмомента той е зад
Океана.
Сградата на “Гранд

Хотел България” е от

началотона30-те години
на миналия век по
проект на архитектите
Станчо Белковски и
Иван Данчов и е памет-
ник на културата от на-
ционално значение.
Сладкарницата, овал-

ният салон, бирхалетона
грандхотела през всики-
те години са били фокус
на столичния елит.
Белковски е проекти-

рал иТелефонната пала-
та на ул. „Гурко”, къща-
та на Мушанов на ул.
„Московска” и други.
Разпродава ли се тури-

стическия бизнес на бив-
шата "Мултигруп", пи-
тат се хора от бранша.
Според едни това ефакт,
според други напротив-
групата готви мащабни
реконструкции и модер-
низации на хотелските
си комплекси.

“Галъп”: Хилари...

(Продължение от 11-а стр.)
Останалите се затрудняват да отго-

ворят.
Най-чувствителен (49%) у нас е де-

лът на онези, които казват, че бъде-
щият американски президент трябва
да обръща внимание и на интересите
на американския народ, и на тези на
хората по света.
Младите българи са по-слабо

ориентирани в предстоящите избори
за президент в САЩ. Но сред по-въз-
растните чувствително води Клинтън.
Хилари получава подчертано жен-

ски вот у нас. Няма съществени пар-
тийни различия. Хората с по-високо
образование в по-голяма степен смя-
тат, че изборите в САЩ имат значе-
ние за България.
Кой ще стане президент на САЩ,

има голямо влияние върху страната
ни, заявяват 69% от попитаните в це-
лия свят. Само 16% от световната
общественост съветват следващия
американски президент да поставя
Америка на първо място, пренебрег-
вайки глобалните проблеми.
Американската общественост, от

друга страна, е много повече в полза
на американски ориентирана полити-
ка - тази гледна точка се споделя от
61% от американските граждани.
Иначе над 3/4, или 78% от анкети-

раните в целия свят препоръчват на
следващия американски президент
да не се води само от местни амери-
кански интереси, а да даде равен
приоритет както на местни, така и на
глобални проблеми.

Пешеходецът...
(Продължение
от 11-а стр.)
Тоест трябва да се

обяснява на пешеходци-
те, че те не трябва да се
появяват изведнъж на
пешеходните пътеки.
Защото така попадат в
опасната зона и са за-
страшени.
Генералният въпрос

обаче е кой има право.
Водачитенаистинатряб-
ва да се движат с идеята,
че щом наближават пе-
шеходнапътека,тетряб-
ва да намалят скоростта
и да бъдат много внима-
телни. Ако разрешената
скорост за движение е 50
км, водачите задължи-
телно трябва да намалят
преди пътеката, защото

там може да се появи пе-
шеходец.
Щосеотнася доидеите

пешеходците да вдигат
ръка, когато искат да
пресекат на пътека, ми
се струват несериозни -
няма го манталитета в
България и не знам дали
вдругистранивъобщего
има.
По света този въпрос е

решен в полза на пеше-
ходците - видят ли пеше-
ходец на пътеката, кате-
горично трябва да спи-
рат.
В Румъния например

решиха въпроса доста
бързо и лесно - промени-
ха закона, извикаха 3000
полицаиотпровинцията,
те застанахапредипеше-
ходните пътеки и започ-

наха да

вземат книжките
за един месец на
онези водачи,
които не спират

и не дават предимство на
пешеходците. Взеха ня-
колко хиляди книжки за
по един месец и сега в
Букурещ всеки спира на
зебрата. Но е абсурдно и
скандално да кажеш: пе-
шеходецът трябва да
преценява с каква ско-
рост идва към него авто-
мобилът. Нали в града
разрешената скорост е
до 50 км, когато има пъ-
тека, там трябва да се на-
мали скоростта, защото
може да се появи пеше-
ходец, трябва да се кара с
повишено внимание.


