








 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
 
 
 
 

НИМХ-МОН: 
 
През следващото денонощие ще бъде предимно облачно. Ще има краткотрайни валежи 

от дъжд, които на места, главно в югозападната половина от страната, ще са интензивни; в 
отделни райони е възможно и да прегърми. Вечерта валежите ще отслабват. Ще духа слаб до 
умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 
5° и 10°, максималните, между 12° и 17°. 

Над планините ще преобладава облачно време. В много райони ще има валежи от дъжд, 
над около 2000 метра и от сняг. На места, главно в планините в югозападната половина на 
страната валежите ще са значителни. Възможно е и да прегърми. Ще духа умерен до силен 
вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8°, на 2000 
метра, около 2°. 

Над Черноморието ще е предимно облачно. Още преди обяд ще започнат валежи от 
дъжд, които ще продължат през целия ден, но ще са предимно слаби. Ще духа слаб до умерен 
вятър с източна компонента. Максималните температури ще бъдат между 12° и 14°. 
Температурата на морската вода ще е от 10° до 12°. Вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 
бала. 

 
 
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 09.04.2019 г.: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Карта от meteoalarm.eu за 09.04.2019 г.: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

От НИМХ-МОН за 09.04.2019 г. е обявeн „жълт“ код (първа степен) за значителни 
валежи от дъжд в много области от страната. Утре в югозападната половина на страната ще има 
значителни валежи. Количества за денонощието ще са между 25 и 35 л/кв.м., в отделни, главно 
планински райони на Югозападна България, са възможни и повече. В североизточните райони 
очакваните количества ще са между 5 и 15 л/кв.м. Вечерта валежите ще отслабват.                                 

 
Карта за индекса за Пожароопасност за 09.04.2019 г.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 09.04.2019 г.: 
 
 

 
 

 
Хидрологична прогноза 

 
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация 

и моделираните водни количества от НИМХ: 
 
Дунавски басейн: Днес (08.04) през деня нивата на наблюдаваните реки в басейна ще 

останат без съществени изменения. От вечерните часове днес до вечерните часове на 09.04, в 
резултат на валежи, повишения на речните нива ще има в целия басейн, като по-значителни ще 
са те в ранните сутрешни часове на 09.04 във водосборите на реките източно от р. Вит (р. Лом, 
р. Огоста, горните части от водосбора на р. Искър) и в планинските части от водосборите на р. 
Вит, р. Осъм и р. Янтра. От следобедните часове на 09.04 ще започне понижение на речните 
нива, като в резултат на оттичане повишения ще има все още в долните течения на основните 
реки. На 10.04 водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще са без съществени 
изменения. На 11.04 в резултат на валежи са възможни нови краткотрайни повишения на 
речните нива в басейна.   

Опасност от поройни наводнения по данни на Европейската система за предупреждения 
за наводнения има на 09.04 в горните части от водосбора на р. Искър над гр. Нови Искър. 

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.04) 
водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на 
валежи от вечерните часове на 08.04 ще започне повишение на нивата на реките в горното 
течение на водосбора, а на 09.04 повишения ще има и в средното и долното течение на 
водосбора. На 10 и 11.04 речните нива ще започнат за се понижават, като в резултат на 
оттичане все още повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества 
ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (08.04) 
водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. През нощта на 08 
срещу 09.04 и на 09.04 ще има значителни повишения на речните нива във горните части от 



водосбора (над яз. Искър) и в притока ѝ р. Малък Искър, вследствие на валежи. Водните 
количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 
09, 10 и 11.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.04) речните 
нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През нощта на 08 срещу 09.04 и на 
09.04, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. 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 09, 10, 11, 12 и 13.04.2019 г. ще бъде около 
средномногогодишната стойност. Днес (08.04) нивата във водосбора ще останат без съществени 
изменения. В периода от вечерните часове на 08 до 12.04, вследствие на валежи ще има 
незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под 
прага за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (08.04) нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат 
без съществено изменения. От вечерните часове на 08.04 сутринта на 10.04 са възможни 
незначителни повишения на речните нива в басейна, в резултат на валежи. По-значителни 
повишения са възможни в сутрешните часове на 09.04 във водосборите на южночерноморските 
реки и в следобедните часове на 09.04 във водосборите на Северночерноморските реки. На 
10.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 11.04 в 
резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в басейна, по-значителни във 
водосборите на р. Провадийска и р. Камчия. Водните количества на реките в басейна ще бъдат 
под праговете за внимание. 

Източнобеломорски басейн: Днес (08.04) от следобедните часове, в следствие на 
валежи, ще започнат повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще са те през нощта 
на 08.04 срещу 09.04 и на 09.04 във водосбора на р. Тунджа под гр. Елхово,  горните части от 
водосбора на р. Марица и планинските ѝ притоци, целите водосбори на р. Арда и р. Бяла и през 
нощта на 09 срещу 10.04 в горните и средни части от водосбора на р. Тунджа, средните части 
от водосбора на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда. На 10.04 през деня и на 
11.04 речните нива в басейна ще се понижават, като все още повишения ще има в долните 
течения на основните реки, в резултат на оттичане. 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни 
наводнения през нощта на 08.04 срещу 09.04 и сутринта на 09.04.2019 г. във водосборите на р. 
Тунджа (горните части от водосбора на притока ѝ р. Ахлатлийска) и р. Марица (Горните части 
от водосбора на р. Марица над гр. Пазарджик и притоците ѝ р. Тополница (под яз. Тополница), 
р. Крива, р. Яденица, долните части от водосбора на р. Чеписнка, р. Харманлийска, р. Бисерска 
и р. Лозенска). 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа 
на НИМХ прогнозира: 

� Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. 
 

 
 
Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ 

прогнозира: 
� Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино е възможно да достигне 

жълтия праг за внимание в обедните часове на 09.04. 



 
 

 
Западнобеломорски басейн: от следобедните часове днес и утре (08 и 09.04) в 

следствие на валежи нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се повишават. По-значителни 
повишения ще има през нощта на 08 срещу 09.04 долното течение на р. Струма и притока й р. 
Струмешница и в горните части от водосбора на р. Места. на 10 и 11.04 речните нива ще са без 
съществени изменения, като в резултат на валежи нови краткотрайни повишения на нивата в 
долното течение на река Струма ще има през нощта на 10 срещу 11.04.  

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене са възможни поройни 
наводнения вечерта на 08.04 и през нощта на 08.04 срещу 09.04.2019 г. във водосбора на р. 
Места (р. Вищерица, р. Неврокопска, р. Мътница). 

Опасност от поройни наводнения по данни на Европейската система за предупреждения 
за наводнения има на 09.04 в горните части от водосбора на р. Места  и в притока на р. Струма - 
р. Джерман. 

 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 
 

Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 09.04.2019 г.: 
 
 
 

 
 

Явления: валежи от дъжд, временно интензивни и придружени от гръмотевици.  
Сутринта и при валеж, видимостта намалена до 500-1500 м.  

Kоличество на валежа: между 10 и 20 л./кв.м; в южните и западните райони до 30 
л./кв.м; в планинските райони до 40 л./кв.м.   

Вятър: от североизток-изток-югоизток, от 2 до 5 м/с с временни пулсове до 9 м/с. 
Засилване на вятъра по конвективната облачност до 12 и 17 м/с. 

Минимални температури: между 5 и 10 градуса. 
Максимални температури: между 12 и 17 градуса. 
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