
НАШЕТО МЕЧТАНО 
ПЪТУВАНЕ



Професии
■ Яница – Сърдечен хирург

Месечен доход – 3500 лв

■ Мариела – Стюардеса

Месечен доход – 3000 лв

■ Синем – Адвокат

Месечен доход – 4000 лв



Билети и паспорти
■ Ние избрахме да пътуваме до 

Париж, а фирмата, с която ще 

пътуваме до там с фирма eSky

като три билета отиване и 

връщане от летище София до 

Париж Шарл дьо Гол излизат общо 

657 евро.

За да си направим 

паспорти за нас 

трите ни трябват 

общо 70 евро.



Престой
■ Избрахме да останем за 6 дни (5 нощувки) в 

хотел Novotel Paris Centre Bercy, където ще 

наемем три отделни стаи, които са на обща 

стойност 3492 евро.



Дневни разходи
■ В дневни разходи сме включили:

храна-1000 евро

■ транспорт в града-100 евро 

■ Дрехи-2700 евро 

■ забережителности-80 евро

Забележителностите, 

които сме решили да 

посетим са 

Айфеловата кула, 

Лувъра и 

Триумфалната арка.



Кредит 
■ Разходите за трима общо са 8 147 

евро.

■ За един са общо 2715 евро.

■ Общите разходи в лева са 15 879 

лв.

■ Сумата на кредита е 16 000 лв.

Двете банки, които

избрахме са BigBank и 

ДСК, а фирмата за бързи

кредити, която избрахме е 

Moneyplus.

Фактора, по който

определихме дали офертата

е изгодна за нас е общата

сума (с лихвите) която ще

върнем.

За ДСК тази сума е 16 

772,22 лв. за период от 18 

месеца.

За BigBank сумата е 16 

699 лв. за пориод от 12 

месеца.

За Moneyplus сумата е 21 

513,44 лв. за период от 21 

месеца.

Разходи

BigBank

Moneyplus

ДСК

Ние избрахме ДСК, защото въпреки, 

че в BigBank сумата, която ще 

върнем е по-малка, там има такса за 

ангажимент  и заедно с нея тя става 

17 259 лв. В ДСК няма такса и сумата 

си остава 16 772,22 лв.

Затова избираме ДСК.



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

ИЗГОТВИЛИ:

Яница Янева

Синем Ахмед

Мариела Симеонова

Xв


