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Професия

• Здравейте, казвам се
Камелия. Аз съм учителка
и моята месечна заплата
е 1000лв.

• Средната нетна месечна
заплата в България
започва от 800 до 2500 
лева.



Мечтаното
място

Винаги съм искала да отида на
Малдивите, затова сега ще Ви
разкажа за своето пътуване. 

Бях отседнала на остров 
Maafushi, който е един от 
главните острови там.



остров Maafushi



Малдивите

➢те са островна държава в 
Индийския океан

➢те са най-малката азиатска
държава и по население, и по 
територия

➢ столицата се нарича Мале 

➢те нямат нито една река или 
голямо езеро и се чувства 
недостигът на питейна вода

➢температурата на въздуха
целогодишно е между 24 °C до 
33 °C

Герб

Знаме

Местоположение 
на Малдивите



➢За моето пътуване ми помогна агенция, която ми предостави 
цената от 2265 лева на човек. Тя включва 7 нощувки в хотел, 
закуска и вечеря, самолетните билети на отиване и връщане и 10 
различни атракции по мой избор (шнорхелинг, джет, парасейлинг и 
др.). Реших да посетя и други от островите, като до тях отидох 
с лодка, която за отиване и връщане ми излезе 50 лева.

➢В цената обаче не бяха включени PCR тестовете, съответно 
трябваше да си ги доплатя. В България теста струваше 80 лева, а 
на Малдивите 100 лева. Реших да си доплатя и за медицински 
здравни застраховки – 11лв. и за всеки случай застраховка, в 
случай, че PCR теста ми е положителен, която беше 50 лв.

➢Взех със себе си 300 лева джобни, превърнах ги в щатски долари и 
бяха към 180, след това на Малдивите ги обърнах в малдивска 
рупия и излязоха 2780.27 

➢Всичко общо ми излезе 2556 лв. + тези 300 лева за харчене.

➢Разгледах възможностите за кредит от 2500 лева на две банки и 
една фирма за бързи кредити.





➢K0 =2500 лв.

➢Лихвен процент (p%) = 7.9%

➢Лихвен период (n) = 12 месеца

➢Периодична вноска (V) = 217,38 лв.

➢Допълнителни такси = 210 лв.

➢Обща сума за изплащане = 2818,56 лв.



➢K0 =2500 лв.

➢Лихвен процент (p%) = 5.09%

➢Лихвен период (n) = 12 месеца

➢Периодична вноска (V) = 214.06 лв.

➢Допълнителни такси = 0 лв.

➢Обща сума за изплащане = 2568,72 лв.



Фирма за бързи кредити 

➢K0 =2500 лв.

➢Лихвен процент (p%) = 35 %

➢Лихвен период (n) = 12 месеца

➢Периодична вноска (V) = 252.22 лв.

➢Допълнителни такси = 0 лв.

➢Обща сума за изплащане = 
3026.64 лв.



Bigbank Fibank Money+

Капитал (K0) - лева 2500 2500 2500

Лихвен процент (p%) 7.9 5.09 19.85

Лихвен период (n) -
месеци 12 12 12

Периодична вноска (V) -
лева 217.38 214.06 252.22

Допълнителни такси-
лева 210 0 0

Обща сума за изплащане
- лева 2818.56 2568.72 3026.64









Избор

• Избрах банка Fibank, защото ми предостави най-добра 
оферта, най-ниска периодична вноска, най-малък лихвен 

процент и няма допълнителни такси в сравнение с банка 
Bigbank, която има 210 лева. 





Благодаря Ви за 
вниманието !!!


