




 
 

М Е Т Е О П Р О Г Н О З А 
за 30.06.2021 г. 

 
НИМХ-МОН: 
През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над 

западната половина на страната след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност 
и на отделни места, главно в планинските райони там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, 
след обяд до умерен югоизточен вятър. Повишението на температурите ще продължи и 
преобладаващите максимални ще са между 34° и 39°. 

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-
дъждовна облачност и на отделни места, главно в планините в западната половина на страната 
ще превали и прегърми. Ще духа предимно умерен вятър от източната четвърт. Максималната 
температура на 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°. 

По Черноморието ще е предимно слънчево. В сутрешните часове има условия за кратко 
видимостта да е намалена. След обяд ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните 
температури ще са между 26° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на 
морето ще бъде 1-2 бала. 

 
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 30.06.2021 г.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 30.06.2021 г.: 
 

 
 
 

 
 
Карта с индекс на пожароопасност за 30.06.2021 г.: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 30.06.2021 г.: 
 

 
 

Явления: след пладне на отделни места в Западна и Централна България ще се развива 
купесто-дъждовна облачност, от която ще има превалявания от краткотраен дъжд, придружен 
от гръмотевици.  Има условия за локални градушки.       

Kоличество на валежа: 1-5 л./кв.м.  
Вятър: от югоизток-юг-югозапад, 2-5 м/с, след пладне в планинските райони с пориви 

до 8-12 м/с; по Черноморието - бриз. 
Минимални температури: между 18 и 23 градуса. 
Максимални температури: между 33 и 38 градуса. 

 
Хидрологична прогноза 

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

Дунавски басейн: Днес (29.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще 
останат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 01 и 02.07, в 
резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от 
водосборите в басейна и във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. 
Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
30.06 и 01 и 02.07.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.06) 
и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без 
съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
30.06и на 01и 02.07.2021 г. ще бъдат  около  и под  средномногогодишните  стойности.  Днес  
(29.06) и  през  следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще 
останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
30.06 и 01 и 02.07.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.06) 



и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без 
съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни 
количества във водосбора на р. Черни Лом на 30.06 и на 01, 02, 03 и 04.07.2021г. ще бъдат 
около и над средномногогодишните стойности. Днес(29.06) и през следващите 4-5дни нивата 
във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи ще има 
краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на 03.07. Водните количества ще 
бъдат под прага за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (29.06) и през следващите три дни речните нива в басейна ще 
останат без съществени изменения. През нощта на 01 срещу 02.07, в резултат на валежи ще има 
краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще 
бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества 
на 30.06 и 01 и 02.07.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (29.06) и 
през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. 
Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества 
а водосбора на р. Факийска на 30.06 и на 01, 02, 03 и 04.07.2021г. ще бъдат около и над 
средномногогодишните стойности. Днес (29.06) и през следващите 4-5 дни речите нива във 
водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи краткотрайни 
повишения на речните нива ще има през нощта на 01 срещу 02.07 и в следобедните и вечерни 
часове на 03.07. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. 

Източнобеломорски басейн: Днес (29.06) и през следващите три дни речните нива в 
басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи 
краткотрайни повишения на нивата ще има през нощта на 01 срещу 02.07 в долните части от 
водосборите на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за 
внимание. 

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

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ 
прогнозира: 

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Западнобеломорски басейн: Днес (29.06) и през следващите три дни речните нива в 
басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще 
бъдат под праговете за внимание. 

 
За 30.06.2021 г. НИМХ-МОН обявява първа степен „жълт код“ за горещо време с 

максимални температури около и над 35° за цялата страна. Очакваните високи температури 
са предпоставка за възникването и разпространението на горски и полски пожари. 
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