
Мечтаното пътуване 

на кредит

Проект по математика



Етапи на 

работа

• 1.Избрана професия

• 2.Избрана дестинация-Пуерто Рико и по 

точно столицата Сан Хуан

• 3.Проучване за кредитите от различни банки 

и бързи кредити. Представяне в таблица на 

данните.

• 4.Решаване коя банка предлага най-изгодно 

предложение.

Изготвила:

Виктория Кожухарова 10Г клас



Запознаване с 
професията ми

• Аз съм магистър 

фармацевт с месечна 

заплата 2500 лева . 

Заслужена максимална 

заплата за моето високо 

образование и години 

стаж, пък и луксът 

успокоява. Мечтаната 

професия за мен.



Избраната 

дестинация-

Сан Хуан

Ще пътувам до там със самолет -ще закупя 

двупосочен, защото излиза по на сметка-1756 лева

Времетраене от 13 до 20 април-6 нощувки

Хотел-AC Hotel by Marriott San Juan Condado

416 лева-6 нощувки

700 лева за храна по ресторанти и заведения

40 лева за такси до летището и обратно

Рента кар-1400 лева - Избрах да си взема кола под 

наем, защото няма да имам главоболия с 

шофьорите на таксита и градския транспорт, а и 

ще мога да обиколя и разгледам повече части на 

града 



Списък със 

забележителности 

и интересни 

места, които ще 

посетя

Museo de Arte de Puerto Rico-Музей на 
изкуствата-18 лева вход

El Cemí Museum-4 лева вход

Museo El Fortín de Conde Mirasol-10 лева 
вход

В Пуерто Рико се намира и втората най –
стара катедрала в Новия свят, а именно Сан 
Хуан Батиста, която именно ще посетя.

El Local-бар с жива музика

Клуб Kronos



Снимки на някои от забележителностите

Museo de arte de Puerto

Rico

Museo El Fortin

de Conde Mirasol

El local



Общи разходи-4500 лева

Кредитът, който ще изтегля, ще е в размер
4000 лева, а останалите 500 лева ще ги дам

от заплатата си.



Изчисления свързани с трите банки

Dsk bank Raiffeisen bank Бърз кредит

Лихвен 

процент(годишен)

За 18 месеца

5,25%

35,00% 50,00%

Годишен процент на 

разходите

8,6% 41,36% 121,84%

Месечна вноска 231,57 лева 177,34 лева 500 лева

Обща дължима сума 4267,31 лева 6510,24 лева 6000 лева

Срок на кредита 18 месеца 36 месеца 3 месеца



Извод и коя банка избирам

Избирам Банка ДСК, защото:

1. Предлага потребителски кредит съобразено моите желания и 

нужди.

2. Лихва стартираща от 5,25%, която е най-ниска от всички 

предложени.

3. Общата дължима сума накрая е най-малка, а именно 4267,31 лева.



Bon voyage!


