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„Перла 13” ООД е регистрирана в СГС през 2001 година. Основната 
дейност на фирмата е внос и износ от Италия и Сърбия. 

От 2006 година фирмата започна нова стопанска дейност – строителсво. 
Построена бе търговска сграда с РЗП 1030 кв.м. В началото на 2009 година 
започна строителството на нов търговски комплекс Pear Park Mall, разположен на 
Околовръстен път, район Витоша – възел на бързи и лесно проходими централни 
пътни артерии с удобен транспорт. През тази точка ежедневно преминават над 
40 000 автомобила в двете посоки, както и пренасочения от центъра транзитен 
трафик. Околовръстното шосе е пряко свързано с най-големия международен път 
в България – Автомагистрала Тракия. Пресича се с основни радиални пътища в 
гр.София като бул.България, бул.Цар Борис ІІІ, бул.Черни връх и 
бул.Симеоновски шосе.   

 Изборът на местоположението на Pear Park Mall е резултат на обстойни 
проучвания и прецизен анализ върху широк спектър икономически, географски и 
демографски характеристики. Те се отнасят не само за София град, но и за 
региона /София-област/ и за близките до него населени места. Това, на практика 
включва една територия, простираща се на около 150-180 км в радиус около град 
София. Взети са предвид динамиките в потребителските нужди и възможности на 
изследваното население, според произход, местонахождение, социален и 
обществен статус. 

 Проектът Pear Park Mall е реализиран от професионален екип, получил 
номинация за сграда на годината. Архитектурното изпълнение на комплекса е 
стилно и динамично, като търговския център е на 7 етажа с ръзгъната площ от 
9000 кв.м. Панорамни асансьори, осветени фонтани, които преливат в различни 
цветове, нестандартна фасада, изградена от сткъкло, хром, алуминий и други 
ефекти в интериора, създаващи впечатление за неповторимост и комфорт. 

Pear Park Mall е първият мултифункционален бизнес център на възлова 
локация, съчетаващ търговски и офис части. Предимство при включване на офис 
площи е увеличаване на атрактивността на площите и получените приходи, както 
и привлекателността на обекта като цяло. Магазините са разположени на площ от 
4011 кв.м., центровете за услуги на площ от 1137 кв.м., офисите на площ от 215 
кв.м., заведенията на площ от 766 кв.м., забавленията на площ от 539 кв.м.  

Новият Pear Park Mall е Перлата в полите на Витоша с визия за изисканост и 
лукс в пазаруването, модата, бизнес отношенията и забавленията. 


