


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

НИМХ-МОН: 
 
През следващото денонощие ще преобладава облачно и дъждовно време. Сутринта ще 

има временни прекъсвания на валежите и разкъсвания на облачността, но още преди обяд от 
запад отново ще завали дъжд, който ще обхване по-голямата част от страната. Привечер от 
северозапад валежите ще започнат да спират, но в южните и източните райони ще продължи да 
вали и през нощта срещу четвъртък, като на места там се очаква да паднат значителни 
количества. По-голяма е вероятността за гръмотевични бури и градушки в Южна България. 
Вятърът ще е предимно умерен от северозапад и с него ще прониква хладен въздух. 
Температурите ще се понижат и максималните ще са между 21° и 26°, по-високи в крайните 
югозападни райони. 

Над планините ще е облачно и дъждовно, на места ще се развият и гръмотевични бури. 
Ще духа до умерен север-северозападен, по високите открити части – силен до бурен западен 
вятър. Максималната температура на височина 1200 метра – около 19°, на 2000 метра – около 
12°, по- ниски в Стара планина. 

Над Черноморието сутринта валежите ще спрат и до обяд ще има временни разкъсвания 
на облачността. След обяд отново ще завали и с прекъсвания ще продължи да вали и през 
нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е предимно умерен от север-северозапад, след обяд 
временно ще се обърне от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 23° и 26°, 
колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 2 бала. 

 
 
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 10.07.2019 г.: 

 

 
 

 
От НИМХ-МОН за 10.07.2019 г. е обявен жълт код за дъжд и гръмотевични бури. 

Количества между 15-30 л/кв.м, за областите: Видин, Монтана, Плевен, Русе, Търговище, 
Разград, Силистра, Шумен, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали. На места в Родопите до 
30-50 л/кв.м. 

В други седем области Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Хасково, Смолян и Ямбол 
е обявен оранжев код за валежи от дъжд! По-интензивни в следобедните часове и през нощта 
срещу четвъртък. Очаквани количества валеж в четвъртък сутринта на места до 40-80 л/кв.м. 



 
Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 10.07.2019 г.: 

 

 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 10.07.2019 г.: 
 

 
 
 

Явления: над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, от която на 
много места през целия ден с прекъсвания ще има валежи от краткотраен дъжд, временно 
интензивни и с гръмотевични бури. Има условия за градушки и наводнения. Видимостта ще 
бъде силно намалена при валеж. Вечерта и през нощта метеорологичните явления ще са по-
добре изразени в южната половина от страната и Източна-Североизточна България.  

Kоличество на валежа: от 20 до 30 л./кв.м; в Североизточна България и южните 
планински райони от 50 до 70 л./кв.м.    

Вятър: от запад-северозапад от 5 до 8 м/с, около и след пладне с пориви от 12 до 15 м/с; 
а по купесто-дъждовна облачност с пориви от 20 до 25 м/с.   

Минимални температури: между 15 и 20 градуса. 
Максимални температури: между 21 и 26 градуса. 
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