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НИМХ-МОН: 
През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През 

нощта облачността от северозапад ще продължи да се увеличава и вплътнява. На много места в 
северозападната половина ще има валежи от дъжд, по-значителни в северните райони. Утре 
валежите ще обхванат цялата страна, а на отделни места ще са придружени с гръмотевици. 
Около обяд от северозапад валежите ще започнат да спират и облачността да се разкъсва и 
намалява. Най-късно валежите ще спрат в крайните североизточни и югоизточни райони. Ще 
духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и силен вятър от запад-
северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще са от 7° до 12°, 
максималните – между 14° и 19°. 

В планините облачността ще е значителна. Ще има валежи от дъжд, а над 1700 метра – 
от сняг. Ще духа силен, по високите и открити части до бурен вятър от запад-северозапад. 
Максимална температура на 1200 метра – около 9°, на 2000 метра - около 2°. 

По Черноморието облачността ще е значителна с валежи от дъжд. След обяд валежите 
ще спират и облачността ще се разкъсва. Ще духа до умерен запад-северозападен вятър. 
Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е 14-
15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. 

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 06.05.2020 г.: 
 

 
 

 
Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 06.05.2020 г.: 
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Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 06.05.2020 г.: 

 
Явления: на места, преди пладне в северозападната, а след пладне в югоизточната 

половина от страната, ще превали краткотраен дъжд.  
Kоличество на валежа: 1-10л./кв.м, в планинските райони на Западна и Южна 

България – между 10 и 20л/кв.м. 
Вятър: от запад-северозапад 5-8м/с, след пладне с пориви 8-13м/с, в Северна България и 

западната част на Тракийската низина с пориви 13-18м/с. 
Минимални температури: между 5 и 10 градуса (вечерта към полунощ). 
Максимални температури: между 12 и 17 градуса, в Югоизточна България и крайните 

източни, и южни райони до 18-21 градуса. 
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