ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НИМХ-МОН:
През нощта ще е облачно, в северозападната половина от страната валежите от дъжд ще
продължат, на места ще са придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен
вятър. Утре валежите ще обхванат цялата страна, в югоизточната половина ще има условия за
гръмотевична дейност и градушки. След обяд от северозапад валежите ще започнат да спират.
Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен североизточен вятър. Максималните
температури ще са между 14° и 19°.
Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места
ще има интензивни краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен
североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра - около 14°, на 2000 метра –
около 8°.
Над Черноморието ще е облачно, с валежи от дъжд, на места придружени с
гръмотевици. Ще духа умерен, временно силен, североизточен вятър. Максимални температури
между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 3-4
бала.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 11.06.2020 г.:

За 11.06.2020 г. НИМХ обявява жълт код за гръмотевични бури, локални интензивни
валежи от дъжд над цялата страна. На места са възможни и градушки.
Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 11.06.2020 г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 11.06.2020 г.:

Явления: сутринта и преди пладне валежи от краткотраен дъжд ще има на много места
в почти цялата страна. Около и след пладне отново на много места ще се развива мощна
купесто-дъждовна облачност с гръмотевични бури, като по-интензивни ще са на места в
Централна и Източна България, там има условия за градушки.
Kоличество на валежа: от 5 до 10 л./кв.м, в Северна България и планинските райони от
20 до 25 л./кв.м.
Вятър: преди пладне локален, от 1 до 4 м/с; след пладне от югозапад-запад-северозапад
4-7 м/с, по Черноморието от югоизток-юг, от 5 до 8 м/с; по купесто-дъждовната облачност с
пориви от 12 до 17 м/с.
Минимални температури: между 12 и 17 градуса.
Максимални температури: между 22 и 27 градуса.

