
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НИМХ-МОН: 

През следващото денонощие облачността ще е значителна и с временни прекъсвания ще 

продължи да вали дъжд. Главно в Западна и Централна България валежите, на места, отново ще 

са краткотрайни, интензивни, придружени с гръмотевици, градушки и временно усилване на 

вятъра. Привечер валежите ще отслабват и на много места ще спрат. Над източните райони 

облачността временно ще се разкъсва и намалява. Ще има и валежи, но на по-малко места и по-

слаби. В западната половина от страната ще е почти тихо, в източната ще духа до умерен 

югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 20° и 25°. 

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

ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще духа до умерен вятър: в 

масивите от Западна България – от запад-северозапад, а в Източна - от юг-югоизток. 

Максималната температура на височина 1200 метра около 16°, на 2000 метра – около 9°. 

По Черноморието облачността ще е разкъсана, на места ще има превалявания от дъжд и 

гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури на 

въздуха: от 21 до 24°. Температурата на морската вода ще е между 21 и 23°, на север от нос 

Калиакра ще е около 17°. Вълнението на морето ще е между 1 и 2 бала. 

 

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 04.06.2019 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 04.06.2019 г. НИМХ-МОН обявява „жълт код“ за областите Видин, Монтана, Враца, 

Плевен, Ловеч, Габрово, Софийска-област, Пловдив, София-град, Перник, Кюстендил, 

Пазарджик, Благоевград, Смолян и Кърджали поради очаквани интензивни валежи, 

придружени с гръмотевици и условия за градушки. На места се очакват количества на валежа 

до 20-25 л/кв.м., локално и повече. 

 

Карта от meteoalarm.eu за 04.06.2019 г.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 04.06.2019 г.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хидрологична прогноза 

 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 

моделираните водни количества от НИМХ: 

Дунавски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на валежи и 

оттичане водните нива на реките в басейна ще се повишават, като по значителни ще бъдат в 

реките западно от р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за 

предупреждение. 

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

както следва:  

- Във вечерните часове  часове на 03.06 в горните части от водосбора на р. Височица; 

- В следобедните часове на 03.06 във горната част от водосбора на р. Дългоделска 

Огоста; 

- През нощта и в ранните сутрешни часове на 04.06 в горните части от водосбора на 

р. Стари Искър – р. Макоцевска и р. Лесновска до вливането им в р. Стари Искър; 

- В сутрешните часове на 04.06 в горната част от басейна на р. Вит – водосбора на 

р. Черни Вит и р. Костина. 

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

04, 05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през 

следващите три дни, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в 

горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, 

р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. До 06.06 водните нива в средното и долното течение на 

основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще 

бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 

05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през 

следващите три дни вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива 

във водосбора. По-значителни ще са повишенията днес на водните нива на реките във 

водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Малък Искър; в следобедните 

часове на 04.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. 

Искрецка, р. Малък Искър; в следобедните часове на 05.06 на водните нива на реките във 



водосборите: над яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Блато, р. Малък Искър и в следобедните 

часове на 06.06 на водните нива на реките във водосборите: над яз. Панчарево, р. Искрецка, 

р. Малък Искър. Значително ще бъде повишението на водното ниво в средното и долното 

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

долното течение на основната река около жълтия праг за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 04, 

05 и 06.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (03.06) и през 

следващите 3 дни в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в 

горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Росица, р. Дряновска, р. Лефеджа. До 

06.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, 

вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

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

.;школичество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.06.2019 г. ще бъде 

около средномногогодишната стойност. Днес (03.06) и през следващите 4-5 дни, вследствие на 

валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водното 

количество ще бъде под прага за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (03.06) речните нива в басейна ще останат без съществени 

изменения. На 04.06, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора 

на р. Камчия и във водосборите на реките разположени на юг нея. На 05 и 06.06 речните нива в 

басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. 

Източнобеломорски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни вследствие на 

валежи в следобедните и вечерни часове речните нива ще се повишават краткотрайно, като по-

значителни повишения се очакват в горното течение на р. Тунджа над яз. Жребчево и в горното 

и средното течение на р. Марица. В резултат на оттичане от 04.06 ще има повишения на 

водните нива в средните и долните течения на р. Тунджа и р. Марица.  

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

както следва:  

- В следобедните часове на 03.06 във водосбора на р. Първенецка; 

- През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на Стара река (Пещерска); 

- През нощта на 03 срещу 04.06 в басейна на р. Въча – в горното течение на реката над яз. 

Въча, както и във водосборите на реките Фотинска, Гашня и Девинска; 

- В ранните сутрешни часове на 04.06 в басейна на р. Марица – в горното течение на 

реката до гр. Пазарджик, както и във водосборите на реките Мътивир, Тополница в 

горното течение (над яз. Тополница), Яденица и горното течение на р. Стряма. 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на 

НИМХ прогнозира: 

 Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще премине над жълтия праг за 

предупреждение във вечерните часове на 04.06.2019 г.. 

 Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще премине над жълтия прага за 

предупреждение в сутрешните часове на 05.06.2019 г.. 

Западнобеломорски басейн: Днес (03.06) и през следващите три дни, в резултат на 

валежи в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в 

басейна, главно в планинските водосбори на р. Места и р. Струма. Водните количества ще 

бъдат под праговете за предупреждение. 

 


