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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

НИМХ-МОН: 
 
През следващото денонощие ще се задържи облачно, с валежи от дъжд. Значителни 

количества ще има през нощта на много места в Южна България и Централния Предбалкан, а 
през деня - в югоизточните райони. В районите с надморска височина над 1200 метра дъждът 
ще се примесва със сняг. В Дунавската равнина ще продължи да преръмява. Около обяд от 
югозапад валежите ще спират и облачността ще се разкъсва. Ще духа до умерен, в Източна 
България временно силен североизточен вятър, който след обяд ще се ориентира от север-
северозапад. Преобладаващите температури ще са: минимални - между 7° и 12°, максимални в 
по-голямата част от страната - между 8° и 13°, на места в Северна България - по-ниски. 

В планините ще е облачно, с валежи от сняг, под 1200 метра - от дъжд. Ще духа умерен 
вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, 
на 2000 метра – около 0°. 

Над Черноморието ще е облачно с валежи от дъжд. По южното крайбрежие 
количествата ще са значителни. Ще духа умерен, временно до силен североизточен вятър, 
който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са 
между 11° и 14°. Температура на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 
бала. 

 
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 26.11.2019 г.: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От НИМХ-МОН за 26.11.2019 г. са обявени кодове за опасност, както следва: 
- оранжев код за валежи от дъжд до 35-65 л/м2 за област Бургас; 
- жълт код за валежи от дъжд с количества до 20-35 л/м2 за областите Варна, 

Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. 
 
 
 
 



Карта от meteoalarm.eu за 26.11.2019 г.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 26.11.2019 г.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Хидрологична прогноза 

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

Дунавски басейн: Днес (25.11) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат 
без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта срещу 26.11 и в сутрешните 
часове на 26.11 ще има повишения на водните нива в горните течения на реките в басейна. По-
значителни ще бъдат повишенията в сутрешните часове на 26.11 в горното течение на р. Осъм 



(р. Черни Осъм и р. Бели Осъм) и във водосбора на р. Янтра (над гр. Велико Търново и в 
горните течения на притоците ѝ р. Росица- над гр. Севлиево, р. Лефеджа). На 27.11 и 28.11 
речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в 
долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
26, 27 и 28.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.11) 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. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 
28 и 28.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.11) 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. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 
26, 27 и 28.11.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.11) от 
вечерните часове и на 26.11 ще има повишения на водните нива в горните и средни течения на 
реките във водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията на 26.11 по основната река над гр. 
Велико Търново и в горните течения на притоците ѝ р. Росица и р. Лефеджа. На 27 и 28.11 
речните нива ще се понижават. 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 26, 27, 28, 29 и 30.11.2019 г. ще бъде около 
средномногогодишната стойност. Днес (25.11) и през следващите 4-5 дни водните нива на 
реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под 
прага за внимание. 

Черноморски басейн: От вечерните часове днес (25.11) и на 26.11, в резултат на валежи 
ще има повишения на водните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат повишенията 
във водосборите на р. Камчия и Южночерномерските реки (р. Русокастренска, р. Средецка, р. 
Факийска, рРопотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Лисово дере, р. Велека, р. Резовска). От 
27.11 и на 28.11 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има 
повишения в долните течения на основните реки.  

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения в 
сутрешните часове на 26.11.2019 г. във водосбора на р. Велека. 

Източнобеломорски басейн: В резултат на валежи, от вечерните часове днес (25.11) и на 
26.11 ще има повишения на водните нива в целия басейн, като по-съществени ще бъдат 
повишенията в целия водосбор на р. Марица, в долното течение на р. Тунджа, във водосбора на 
р. Арда (над гр. Кърджали, р. Върбица). От вечерните часове на 26.11 и на 27 и 28.11 речните 
нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните 
течения на основните реки. 

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения 
през нощта на 25.11 срещу 26.11.2019 г. и сутринта на 26.11.2019 г. във водосбора на р. 
Марица (в района на гр. Пловдив и гр. Асеновград, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Мечка, р. 
Сазлийка). 

 

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: 

� Водното количество на Ардинска река при гр. Ардино ще достигне жълтия праг 
на внимание в ранните часове на 26.11.2019 г. 

 

Западнобеломорски басейн: Днес (25.11) и през следващите три дни речните нива в 
басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от  следобедните часове 
днес 25.11 до сутрешните часове на 26.11 ще има незначителни повишения на речните нива във 
водосборите в средното и долно течение на р. Места и в долното течение на р. Струма. Водните 
количества ще бъдат под праговете за внимание 

 
Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 26.11.2019 г.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Явления: на много места с прекъсвания ще превалява дъжд, над 1800 м  – сняг. По-

интензивни ще са валежите в южните и източните райони на страната, а в крайните югоизточни 
на места придружени и от гръмотевици. Късно след пладне от запад на изток спиране на 
валежите и разкъсване на облачността. Видимостта при валеж и преди пладне в низини, 
котловини и около водни басейни ще бъде намалена.  

Kоличество на валежа: 5-15 л./кв.м, а в югоизточните и централните райони на Южна 
България  до 40-70 л./кв.м.   

Вятър: от север-североизток, 2-5 м/с, в Източна България и планинските райони 4-7 м/с 
с пориви до 10-12 м/с.   

Минимални температури: между 5 и 10 градуса. 

Максимални температури: между 7 и 12 градуса. 
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