ПРИЛОЖЕНИЕ 1
НИМХ-МОН:
През следващото денонощие метеорологичната обстановка в страната ще остане сложна.
В Северна и Западна България ще продължи да вали сняг и дебелината на снежната покривка
ще се увеличава. В по-голямата част от Горнотракийската низина и по Черноморието ще
продължи да вали дъжд. Значителни ще бъдат валежите на места в Западна България, Пред
балкана и Рило-Родопската област. С умерен, в Източна България и Дунавската равнина и
силен вятър от североизток ще продължи да нахлува студен въздух. По планинските проходи
ще има снежни виелици и ще се образуват навявания. Преобладаващите минимални
температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 0° и 5°, в крайните южни
райони до 7-8°.
Над планините ще е облачно, мъгливо. Снеговалежите ще продължат, като на места в
масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще бъдат значителни. По планинските
проходи ще има виелици. Ще духа силен вятър от изток-югоизток. Максимална температура на
височина 1200 метра около минус 2°, на 2000 метра – около минус 8°.
Над Черноморието ще облачно с валежи от дъжд. Ще духа силен североизточен вятър.
Максимални температури на въздуха: 4°-8°. Температурата на морската вода е 10°. Вълнението
на морето ще бъде 4-5 бала.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 24.03.2020 г.:

За 24.03.2020 г. НИМХ обявява жълт код за валежи от сняг, дъжд и силен вятър в
областите както следва: Видин, Плевен, В. Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра,
Шумен, София, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян – за
снеговалеж; съответно Сливен, Стара Загора, Пловдив, Ямбол, Хасково, Кърджали, Бургас и

Пазарджик – за дъжд; Добрич, Варна и Бургас – за силни пориви на вятъра. Оранжев код е
обявен за областите Монтана, Враца, Ловеч и Габрово за обилен снеговалеж.
Карта от meteoalarm.eu за 24.03.2020 г.:

Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 24.03.2020 г.:

Карта на прогнозните количества за снежна покривка за 24.03.2020 г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 24.03.2020 г.:

Явления: на много места ще продължи да вали сняг, в югоизточната четвърт от страната
и по Черноморието – дъжд. Опасност от заледявания, виелици и снегонавяване.
Количество на валежа: 5-15 л./кв.м, в северозападните и планинските райони до 15-35
л/кв.м; ще се образува 2-5 см нова снежна покривка, в северозападната половина от страната 510 см, а в планинските райони около и над 10-20 см.
Вятър: от североизток, 4-7 м/с; в източните и северните райони – 5-8 м/с, временно с
пориви 20-25 м/с.
Минимални температури: между -3 и 2 градуса, в крайните югоизточни райони до 3-5
градуса.
Максимални температури: между 0 и 5 градуса, в крайните югоизточни райони до 6-7
градуса.

