




 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
 
НИМХ-МОН: 
 
През нощта вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще 

нахлува студен въздух. От запад на изток, на много места ще има валежи от дъжд, които с 
понижението на температурите в планинските райони в западната половина на страната ще са и 
от сняг. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°. Утре ще остане ветровито. 
Валежи от дъжд ще има все още преди обяд на отделни места, главно в централните и 
източните райони на страната, в планините - от сняг. След обяд преваляванията в повечето 
райони ще спират, а привечер вятърът ще отслабва и в източните райони ще се ориентира от 
североизток. Дневните температури ще се понижат и ще са между 4° и 9°. 

Над планините ще преобладава облачно време и главно преди обяд ще има валежи от 
сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, по високите части - от запад-югозапад. 
Дневните температури ще се понижат чувствително в сравнение с изминалите топли дни и 
максималната на височина 1200 метра ще е около минус 1°, на 2000 метра - около минус 7°. 

Над Черноморието ще преобладава облачно време и главно преди обяд ще има валежи 
от дъжд. Ще е ветровито, с умерен до силен вятър от северозапад. Максималните температури 
ще са от 7° до 10°. Температурата на морската вода е 6° до 7°. Вълнението на морето ще е от 3 
до 4 бала. 

 
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 12.02.2019 г.: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Карта от meteoalarm.eu за 12.02.2019 г.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

От НИМХ-МОН за 12.02.2019 г. е обявена първа степен на опасност – жълт код за 
силен запад-северозападен вятър със скорост 15-19 м/сек, възможни пулсации до 21-24 м/сек. за 
областите: Благоевград, Ловеч, Перник, Разград, Силистра, София, Велико Търново, 
Габрово, Монтана, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Видин, Кюстендил, Пазарджик, 
Пловдив, Шумен, София област, Търговище и Враца. 
 

Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 12.02.2019 г.: 
 

 
 

 



Хидрологична прогноза 
 

От Министерство на околната среда и водите - дирекция „Управление на водите“, на 
основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 
моделираните водни количества от НИМХ: 

Дунавски басейн: Днес (11.02) нивата на наблюдаваните реки ще останат без 
съществени изменения. През нощта срещу 12.02 и на 12.02, в резултат на валежи, се очаква 
незначително повишение на речните нива в басейна. На 13 и 14.02 речните нива ще се 
понижават. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 
12, 13 и 14.02.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности.  В периода 12.02 – 
14.02 се очаква несъществено повишение на речните нива във водосборния басейн. 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 12, 13, 14 и 15.02.2019 г. ще бъде около 
средномногогодишната стойност. В периода 12.02 – 14.02 се очаква несъществено повишение 
на речните нива във водосборния басейн. Водното количество ще бъде под прага за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (11.02) нивата на наблюдаваните реки ще останат без 
съществени изменения. През нощта срещу 12.02 и на 12.02, в резултат на валежи, се очаква 
незначително повишение на речните нива в басейна. На 13 и 14.02 речните нива ще се 
понижават. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 

Източнобеломорски басейн: Днес (11.02) нивата на наблюдаваните реки ще останат 
без съществени изменения. През нощта срещу 12.02 и на 12.02, в резултат на валежи, се очаква 
известно повишение на речните нива в басейна, по-съществено в горното течение на р. Марица 
и Рило-Родопските ѝ притоци. На 13 и 14.02 речните нива ще се понижават. Водните 
количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 

Западнобеломорски басейн: Днес (11.02) нивата на наблюдаваните реки ще останат без 
съществени изменения. През нощта срещу 12.02 и на 12.02, в резултат на валежи, се очаква 
известно повишение на речните нива в басейна. На 13 и 14.02 речните нива ще се понижават. 
Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 12.02.2019 г.: 
 

 

 
 

Явления: преди пладне в Западна и Централна България валежи от дъжд и сняг, а в 
източните райони – от дъжд. След пладне валежите ще отслабват. Опасност от заледявания.     

Kоличество на валежа: от 5 до 10 л./кв. м; в Западна България от 1 до 2 см, а в 
планинските райони от 5 до 10 см нова снежна покривка.  

Вятър: от югозапад-запад-северозапад от 6 до 9 м/с, с пориви до 12 м/с; след пладне в 
Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и планинските  райони от 10 
до 15 м/с, с пориви до 20 м/с; по билата на планините от 25 до 30 м/с.   

Минимални температури: между 0 и 5 градуса. 

Максимални температури: между 4 и 9 градуса. 


	NIMH_12.02.2019
	Приложение 1
	Приложение 2

