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ПЕТЪК Как за 36 часа може

да си заразен, а след
друг тест - здрав?

Мистерията с трите учителки и шефа
на “Пирогов” Асен Балтов

� На 5-а стр.

Ангел Кунчев:12 ЮНИ 2020 г.

Затягаме мерките
там, където
не се спазват

� На 4-а стр.

WWW.24CHASA.BG

© 168 часа ЕООД

Цена 1 лв. Година XXX, брой 152 Всекидневник за новините, каквито са

Само за месец са взети 90 млн. лв. ипотечни заеми

Кризата отказа
хората от коли
и мода, но не и
от имоти

Търсенето сега
на нови жилища
е по-голямо
от предлагането
Въпрекикризатахора-

тане сеотказват дакупу-
ват имоти.
Това показват данните

на брокери и на БНБ за
изтеглените ипотечни
кредити, които нара-
стват от началото на го-
дината.
Ръстът продължава и

през май. За март, април
и май има 20% увеличе-
ние на годишна база на
новоизтеглените ипо-
течни кредити във всеки
един от тези месеци.
Истинска лудница е от
работа, казваконсултан-
тът Тихомир Тошев.

Друга важна причина
за несекващия интерес
към имотите е, че те се
оказват най-достъпна
алтернатива за опазване
на спестявания, тъй като
лихвите по депозитите
на физическите лица ве-
че са на отрицателна те-
ритория заради инфла-
цията.
При потребителските

заеми, с които се купуват
покъщнина, коли и скъ-
пи модни стоки, положе-
нието е обратното - през
априлте санамалели с 85
млн. лв.
�Ощена2-аи3-астр.

Димитър Ганев:

На изборите
най-важно
ще е кого
ще посочи
за противник
Борисов

� Интервю с
политолога на
14-а и 15-а стр.

Премиерът Бойко Борисов и вицетата му Красимир Каракачанов и Томислав Дончев наблюдаваха първото от 18
годинивоенноучение,накоетобяхаизстреляникрилатиракети“Рубеж”поцелвЧерноморе.Научениетоприсъства
и шефът на ВМА и оперативния щаб срещу коронавируса ген. Венцислав Мутафчийски.

� Още за втората вълна на епидемията в България на 4-а стр.

Един пост на Георги Милков за
белите роби и африканските

господари, който провокира
Различен поглед върху темата за расизма � Анализ на 13-а стр.


