
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НИМХ-МОН: 

През нощта ще преобладава ясно и почти тихо време. Сутринта ще е предимно слънчево. 

Още към обяд над Западна, а до края на деня и над останалата част от страната ще се развива 

купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб 

от северозапад, в Дунавската равнина – умерен от запад. Дневните температури ще достигнат 

22-27°. Вечерта и през нощта срещу петък явленията в Южна България ще станат по-

интензивни, ще има условия за обилни валежи, гръмотевични бури и градушки. 

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще 

превали и прегърми. Вечерта явленията ще са по-интензивни и в повече райони. Вятърът ще е 

слаб до умерен от северозапад, с временни усилвания преди и по време на гръмотевични бури. 

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°. 

Над Черноморието ще преобладава слънчево време, с повече облаци в следобедните 

часове. Вечерта на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен запад-

северозападен вятър. Максималните температури ще са между 23° и 27°. Температурата на 

морската вода е 17-18°. Вълнението на морето ще е около 2 бала. 

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 23.05.2019 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От НИМХ-МОН за 23.05.2019 г. за областите: Благоевград, Пазарджик, Смолян, 

Пловдив, Кърджали, Габрово, Стара Загора, Хасково, Сливен и Ямбол е обявена първа степен 

на опасност – жълт код за валежи от дъжд, временно интензивни с гръмотевици, като вечерта и 

през нощта срещу петък (24.05.2019 г.) ще има условия за развитие на мощни гръмотевични 

бури. На отделни места валежите ще са с количества, достигащи 30-45 л/кв.м. Очакват се и 

градушки. 

Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 23.05.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хидрологична прогноза 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 

моделираните водни количества от НИМХ:  

Дунавски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в състоянието на 

наблюдаваните реки. В резултат на валежи, от следобедните часове на 23.05, както и на 24.05 се 

очаква повишение на речните нива в басейна, по-значително през нощта срещу 24.05 в горните 

части от водосборите на реките Осъм и Янтра. 

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 

през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 – в горното течение на р. 

Осъм (в притока ѝ р. Черни Осъм) и в горното течение на р. Янтра (в горните течения на 

притоците ѝ р. Росица, р. Белица, р. Лефеджа (по основната река и в притока ѝ р. Джулюница). 

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 

24 и 25.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (22.05) и през 

следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От 

вечерните часове на 23.05 до сутрешните часове на 24.05, в резултат на валежи, ще има 

краткотрайни повишения в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под 

праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 23, 

24 и 25.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните  стойности.  Днес  (22.05) и 

утреречните  нива  във водосбора ще  останат  без  съществени  изменения.От  вечерните  

часове  на  23.05 и на 24.05 в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни 

повишения на водните нива  на  реките  във  водосборите  на:  над  яз.  Панчарево,р. Владайска,  

р.  Лесновска,  р. Банкенска, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното 

течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: В резултат на валежи, в периода 23-25.05 

се очаква повишение на водните нива във водосбора на р. Янтра, по-съществено в горните 

течения на реките Росица, Белица, Лефеджа и Джулюница. Водните количества ще бъдат под 

праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно 

количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25, 26 и 27.05.2019 г. ще бъде около 

средномногогодишната стойност. Днес (22.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на 

реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под 

прага за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (22.05) и утре не се очаква съществено изменение в 

състоянието на наблюдаваните реки. На 24.05, в резултат на валежи са вероятни краткотрайни 

повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за 

предупреждение.  

Източнобеломорски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в 

състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, през следващите два дни се очаква 

повишение на речните нива в целия басейн. От следобедните часове на 23.05 и през нощта 

срещу 24.05 ще се повишават водните нива в горната част от водосбора на р. Тунджа (над яз. 

Жребчево), в горната и средната част от водосбора на р. Марица, както и в горната част от 

водосбора на р. Арда. 

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 

през нощта на 23 срещу 24.05 и в ранните сутрешни часове на 24.05 – в горното течение на р. 

Тунджа (над яз. Жребчево), във водосбора на р. Марица (по основната река над гр. Първомай и 

в притоците ѝ р. Стара (Костенецка), р. Крива, р. Яденица, р. Чепинска, р. Тополница, р. Луда 

Яна, р. Стара (Пещерска), р. Чепеларска, р. Стряма, р. Черкезица, р. Рахманлийска, р. Мечка, р. 

Омуровска, р. Текирска, р. Каяклийска) и в горното течение на р. Арда (в района на с. 

Пловдивци, с. Елховец, гр. Рудозем и гр. Мадан). 

Западнобеломорски басейн: Днес (22.05) не се очаква съществено изменение в 

състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, през нощта срещу 24.05 и в ранните 

сутрешни часове на 24.05 се очаква по-значително повишение на речните нива в басейна. 

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 

през нощта на 23 срещу 24.05 и – в горното и средното течение на р. Места до вливането на р. 

Неврокопска, вкл. и във водосбора на р. Пиринска Бистрица (приток на р. Струма). 



 


