




 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
НИМХ-МОН:  
През нощта в Южна България валежите ще са интензивни, придружени с гръмотевици. 

И утре ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има превалявания 
от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-голяма вероятност за 
значителни валежи има в източната половина на страната. Вятърът от запад -северозапад ще се 
усили, по-чувствително в западната половина на Дунавската равнина и там ще е почти без 
валежи. Максималните температури ще са между 19° и 24°. 

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места 
ще има валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. 
Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 6°. 

Над Черноморието ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще 
има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. 
Максималните температури ще са 20°-21°. Температурата на морската вода е 17-18°. 
Вълнението на морето ще е 1-2 бала. 

 
 
 
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 31.05.2019 г.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 31.05.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Хидрологична прогноза  
 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 
моделираните водни количества от НИМХ:  

Дунавски басейн: Днес (30.05) все още речните нива в басейна ще останат без 
съществени изменения. От вечерни часове на 30.05 до 02.06, в резултат на валежи, ще има 
повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни ще бъдат те във вечерните 
часове на 30.05 и през нощта срещу 31.05 - във водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър в 
долното течение, р. Вит и р. Осъм; във вечерните часове на 31.05 и през нощта срещу 01.06 - 
във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра (в притока ѝ р. Росица) и през нощта срещу 02.06 
и на 02.06 във водосборите на реките западно от р. Огоста и горните и средни части от 
водосбора на р. Искър (водосбора на притока ѝ р. Лесновска). На 02.06 в голяма част от 
басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в 
долните течения на основните реки.  

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 
както следва:  

- През нощта на 30.05 срещу 31.05 и в ранните сутрешни часове на 31.05 във 
водосборите на: р. Лом (планинските части от водосбора), р. Огоста (планинските части от 
водосбора), р. Вит (планинските и средни части от водосбора);  

- В следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Огоста (в притока ѝ р. 
Въртешница), р. Искър (във водосбора на р. Бели Искър, р. Лесновска), р. Вит (в средните и 
долни части от водосбора на реката), целият водосбор на р. Осъм, р. Янтра (във водосбора на 
притока ѝ р. Росица над яз. Ал. Стамболийски);  

- През нощта на 01 срещу 02.06 във водосбора на: р. Искър (в средните и горни части от 
водосбора на притока ѝ р. Лесновска);  

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
31.05, 01.06 и 02.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес 
(30.05) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на 
валежи от 31.05 ще започне повишение на речните нива във водосбора. По-значителни ще са 
повишенията на водните нива през нощта срещу 01.06 на реките във водосборите на: над яз. 
Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска и р. Малък Искър и през нощта срещу 02.06 във 
водосбора на р. Лесновска. В резултат на оттичане на 01 и 02.06 ще има повишения в средното 



и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 

31.05 и 01 и 02.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (30.05) все още 
речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 
днешния ден, вследствие на валежи, ще започнат повишения в целия водосбор. Значителни 
повишения се очакват през нощта на 31.05 срещу 01.06 и в сутрешните часове на 01.06 във 
водосбора на р. Росица и по основната река над гр. Габрово. От обедните часове на 01.06 ще 
започне процес на понижение на речните нива като вследствие оттичане ще има повишения на 
речните нива до 02.06 в долните части на основната река. 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 31.05 и на 01, 02, 03 и 04.06.2019 г. ще бъде 
около и над средномногогодишната стойност. Днес (30.05) и през следващите 4-5 дни нивата 
във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в периода от 
вечерните часове на 31.05 до 03.06, са възможни незначителни повишения на речните нива. 
Водното количество ще бъде под прага за внимание.  

Черноморски басейн: Днес (30.05) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще 
бъдат без съществени изменения. На 31.05, в резултат на валежи, ще има незначителни 
повишения на речните нива във водосборите на реките разположени северно от гр. Бургас. 
Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.  

Източнобеломорски басейн: Днес (30.05) все още речните нива в басейна ще останат без 
съществени изменения. От вечерните часове на 30.05 до 02.06, в резултат на валежи ще има 
повишения на речните нива в по-голяма част от басейна. По-значителни ще са повишенията 
през нощта на 30 срещу 31.05 и през нощта срещу 01.06 в горните части от водосбора на р. 
Тунджа (над яз. Копринка), в притоците на р. Марица в средното й течение (р. Стряма, 
Рахмалийска, р. Омуровска, р. Сазлийка, р. Първенецка и р. Каялийска), а през нощта срещу 
02.06 - във водосбора на р. Тополница (приток на р. Марица).  

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 
както следва:  

- В следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Тунджа (над яз. 
Копринка), р. Марица (по основната река около гр. Първомай, във водосбора на притока ѝ р. 
Стряма);  

- През нощта на 01 срещу 02.06 във водосбора на: р. Марица (във водосбора на притока 
ѝ р. Тополница над яз. Тополница);  

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:  
• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  
Западнобеломорски басейн: Днес (30.05) все още речните нива в басейна ще останат без 

съществени изменения. През следващите 3 дни, в резултат на валежи, ще има краткотрайни 
повишения на речните нива в басейна. По-значителни повишения са възможни в сутрешните и 
обедни часове на 31.05 в горните части от водосбора на р. Струма и притоците й р. Конска, р. 
Светля, р. Явор и р. Треклянска и във вечерните часове на 31.05 и през нощта срещу 01.06 - в 
рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места.  

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 
в следобедните и вечерни часове на 31.05 във водосборите на: р. Струма (във водосбора на 
притока ѝ р. Рилска);  

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 31.05.2019 г.: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Явления: сутринта валежи от дъжд, придружен с гръмотевици, ще има главно над 

северните, централните южни райони от страната и в планините. Около и след пладне 
предимно в източната половина от страната и в планините ще продължи развитието на мощна 
купесто-дъждовна облачност, от която на много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. 
Има условия за градушки и локални наводнения. 

Kоличество на валежа: 20-30 л./кв. м; в планините, Дунавската равнина и централните 
южни райони около и над 50-70 л/кв.м.  

Вятър: северозапад-север, 2-5 м/с; около и след пладне с пориви 8-12 м/с, а в южните 
райони от страната временно от юг-югозапад .   

Минимални температури: между 12 и 17 градуса. 
Максимални температури: между 22 и 27 градуса. 
 
 
Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 01.06.2019 г.: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Явления: В централните райони от страната ще продължат валежите от дъжд. 
Kоличество на валежа: до края на валежната обстановка, на места в Централна и 

Северна България, сумарното количество ще достигне около и над 70-90 л./кв. м.  
Вятър: от северозапад-север-североизток, 2-5 м/с, на места временно с пориви до 8-10 

м/с. 
Минимални температури: между 11 и 16 градуса. 
Максимални температури: между 21 и 26 градуса. 
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