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Дневен хидрометеорологичен бюлетин 

Дата на издаване: 01.04.2023 г. 

 

Анализ на денонощната сума на валежа от 7:30 ч на 31.03.2023 г. до 7:30 ч на 1.04.2023 г., 

използващ модел ALADIN и данни от наблюдателната мрежа на НИМХ 

 

Метеорологична прогноза за 2 април 2023 г. 

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в 

Дунавската равнина - до умерен западен вятър. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в 

София - около 6°. 

Утре облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. По-

значителна облачност ще има след обяд над планинските райони и Североизточна България, на 

места там ще превали слабо. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. 

Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София - около 14°. 

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и след обяд на места ще 

има превалявания от дъжд, над 1800 метра - от сняг.  Ще духа умерен до силен вятър от запад-

северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - 

около 1°. 

Над Черноморието облачността ще е променлива, след обяд - често значителна и по 

северното крайбрежие ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. 

Максималните температури ще са между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 8-9°. 

Вълнението на морето ще е 1 до 2 бала. 

 

Прогноза за времето от 3 до 8 април 2023 г. 

В началото на новата седмица, с умерен и силен вятър, отначало от изток-североизток, 

впоследствие от север-северозапад, ще нахлува студен въздух. В понеделник ще има валежи от 

дъжд, повишава се вероятността да са значителни по количество, в южните райони от страната ще 

има и гръмотевици. Бързо и чувствително ще застудява и към вечерта във високите полета на 

Западна България дъждът ще преминава в сняг. Във вторник и сряда ще бъде студено и ветровито; 

все още с валежи, ще има и дъжд, и сняг, повече ще са валежите през първия ден в източните 

райони, където ще има и гръмотевици. В четвъртък и петък ще преобладава облачно време, 

вероятността за валежи намалява. Дневните температури ще се повишават. В събота вятърът ще 

отслабне, ще има и повече разкъсвания и намаления на облачността. 
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ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ КОЛИЧЕСТВА ВАЛЕЖИ  

За 1 и 2 април 2023 г.: Днес преди обяд главно в Северозападна България ще има валежи 

от дъжд, а в следобедните часове ще превали и в останалата част от страната. Привечер и вечерта 

на места валежите ще са интензивни и придружени с гръмотевици. Количества за денонощието в 

повечето райони между  3 и 10 mm, в отделни райони в Северна България и планините – 10-15 

mm, локално до 25  mm. В крайните югоизточни райони валежите ще са на малко места и ще са 

под 3 mm. През нощта в Източна България все още ще превалява, но до сутринта ще спре. Утре 

преди обяд ще е без валежи. След обяд на места в планинските райони и Лудогорието ще превали 

слабо. Очаквани количества за денонощието - между 2 и 10 mm. 

За 3 и 4 април 2023 г.: Днес преди обяд главно в Северозападна България ще има валежи 

от дъжд, а в следобедните часове ще превали и в останалата част от страната. Привечер и вечерта 

на места валежите ще са интензивни и придружени с гръмотевици. Количества за денонощието в 

повечето райони между  3 и 10 mm, в отделни райони в Северна България и планините – 10-15 

mm, локално до 25  mm. В крайните югоизточни райони валежите ще са на малко места и ще са 

под 3 mm. През нощта в Източна България все още ще превалява, но до сутринта ще спре. Утре 

преди обяд ще е без валежи. След обяд на места в планинските райони и Лудогорието ще превали 

слабо. Очаквани количества за денонощието - между 2 и 10 mm. 

 

ПРОГНОЗА ЗА ОПАСНИ И ОСОБЕНО ОПАСНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ 

 На 1 и 2 април 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления. 

  

  Карта на опасните явления за 1.04.2023 г.         Карта на опасните явления за 2.04.2023 г. 

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по 

области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси: 

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0 

http://weather.bg/obshtini/indexS.php   

 

Дежурни синоптици: Мартин Славчев, Марияна Попова, Евгения Трайкова 

НИМХ, 0884408670, sfsynop@meteo.bg 

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0
http://weather.bg/obshtini/indexS.php
mailto:sfsynop@meteo.bg
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XИДРОЛОГИЧЕН БЮЛЕТИН 

 

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие 

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови 

криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции 

на НИМХ: 

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са 

останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на нивата на 

реките Искър в средното течение (-24/+6 см) и Голяма река при Стражица са в резултат от 

работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните изменения на речните нива в 

останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора 

на р. Лом с до -1 см; за водосбора на р. Огоста от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -9 

см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -4 см до +5 см за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; 

за водосбора на р. Янтра от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +2 см. 

Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води и около 

праговете за ниски води. 

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са 

останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както 

следва: за водосбора на р. Провадийска от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от с до ±2 

см; за водосбора на р. Айтоска от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Факийска – без изменение; 

за водосбора на р. Ропотамо – без изменение; за водосбора на р. Велека с до ±2 см. Водните 

количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски 

води. 

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните 

реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Регистрираните 

изменения на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-17/+5 см), Тополница при с. Поибрене (-



 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО  Дневен хидрометеорологичен бюлетин  
МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ  

 

4  

14/+13 см), Въча при гр. Девин (±77 см) и р. Стряма при с. Трилистник (-12/+9 см) са в резултат 

от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в 

останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +12 см; за 

водосбора на р. Марица от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Арда ос до ±3 см. Водните 

количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски 

води. 

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните 

реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна 

са както следва: за водосбора на р. Места с до ±6 см; за водосбора на р. Струма от -4 см до +6 

см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, като 

водните количества на реките Струма при гр. Перник и Соволянска Бистрица при с. Гърляно са 

около праговете за високи води. 

 

Допълнителна прогнозна метеорологична информация, използвана при изготвяне на 

хидрологичната прогноза: 

 

 24 h прогноза за валежите от модела ALADIN за района на Черно море и Близкия 

Изток от 09:00 ч. местно време на 01.04.2023 г. до 09:00 ч. местно време на 02.04.2023 г. 
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 Карти за прогнозирани интензивни валежи, комбинирани със снеготопене в 

следващите 72 ч от АЛАДИН-България - (изход от модела, стартиран на 19.01.2023 г. в 

06:00 UTC). 

 
 

Дунавски басейн: 

 Във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на 

реките: 

- Лом; 

- Ерма;  

- Ябланица;  

- Височка /Сребърна;  

- Арчар;  

- Цибрица;  

- Огоста в средното и горното течение (над гр. Бойчиновци);  

- Искър в горното течение ( във водосбора на р. Шипочница); 

- Вит в горното течение (във водосборите на реките Черна и Рибарица);  

- Осъм (по основната река и във водосборите на реките Ломя, Суха, Команска и Бели 

Осъм); 

- Янтра (по основната река и във водосборите на реките Студена, Елийска, Росица, 

Чупарата, Видима, Лопушница, Негойчевица, Багарещица и Козлята) 
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Източнобеломорски басейн: 

 В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във 

водосборите на реките: 

- Тунджа в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Лешница, 

Акдере, Тъжа, Бабска, Турийска, Саплама, Гюрля и Едровица),  

- Марица (по основната река и във водосборите на реките Тополница, Мътивир, Луда 

Яна, Стряма, Каварджиклийска, Пясъчник, Сазлийка, Новоселска, Азмака, Омуровска, 

Солудервентска, Очушница, Гуцалска, Крива, Мътница, Стара Река, Меричлерска, Луковица, 

Чепинска, Чепеларска, Юговска, Сушица, Белишка, Джурковска, Девинска, Катранджи, 

Широколъшка, Читакдере, Чаирдере, Тенесдере, Триградска, Голяма Река, Въча, Мулдавска, 

Черкезица, Стара (Пещерска), Първенецка, Чинардере, Мечка, Хасковска, Коджадере, 

Харманлийска, Банска, Каялийска и Текирска); 

- Арда в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Чамдере, 

Перперек, Давидковска, Малка Арда, Бяла Река, Черна Река, Бюйюкдере, Ардинска, Кьошдере, 

Дерменчай, Къзалач, Върбица, Узундере, Боровинска, Кесибир, Уваджик, Есенишка, 

Черешовска, Маданска,  Текирска и Елховска) 
 

Западнобеломорски басейн: 

 В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във 

водосборите на реките: 

- Струма (по основната река и във водосборите на реките Конска, Брезнишка, 

Треклянска, Явор, Светля, Драговищица, Ломничка, Соволянска Бистрица, Глогошка, 

Новоселска, Гращица, Хърсовска, Градевска, Осеновска,  Цапаревска, Лебница, Струмешница, 

Градешница и  Петричка); 

- р. Пиринска  Бистрица 

- р. Места ((по основната река и във водосборите на реките Белишка, Глазна, Исток, 

Бабешка, Златарица, Ръждавица, Вищерица, Канина, Добринишка, Граднишка, Бистрица, 

Безбожка, Лъкенска, Каменица, Корнишка, Туфча, Дъбнишка, Неврокопска и Мътница); 

- р. Доспат 
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 Карта с прогнозирани поройни наводнения в резултат на интензивни валежи 

комбинирани със снеготопене през следващите 72 часа. 

 

 

Дунавски басейн: 

 Във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на 

реките: 

- Лом;  

- Ерма;  

- Ябланица; 

- Височка /Сребърна  

- Арчар;  

- Цибрица;  

- Огоста в средното и горното течение (над гр. Бойчиновци): по основната река и във 

водосборите на реките Превалска, Ботуня, Въртешница, Черна, Шугавица, Дългоделска, 

Лопушанска, Бързия, Берковска, Врещица, Златица и Мартиновска; 

- Искър в горното течение ( във водосбора на р. Шипочница); 

- Осъм (по основната река и във водосборите на реките Ломя, Суха, Команска и Бели 

Осъм); 

- Янтра (по основната река и във водосборите на реките Студена, Елийска, Росица, 

Чупарата, Видима, Лопушница,и Козлята); 

 



 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО  Дневен хидрометеорологичен бюлетин  
МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ  

 

8  

 

Източнобеломорски басейн: 

 В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във 

водосборите на реките: 

- Тунджа в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Лешница, 

Акдере, Тъжа, Турийска, Саплама, Гюрля и Едровица); 

- Марица (по основната река и във водосборите на реките Тополница, Мътивир, Луда 

Яна, Стряма, Каварджиклийска, Пясъчник, Сазлийка, Новоселска, Азмака, Омуровска, 

Солудервентска, Очушница, Гуцалска, Крива, Мътница, Стара Река, Меричлерска, Луковица, 

Чепинска, Чепеларска, Юговска, Сушица, Белишка, Джурковска, Девинска, Катранджи, 

Широколъшка, Читакдере, Чаирдере, Тенесдере, Триградска, Голяма Река, Въча, Мулдавска, 

Черкезица, Стара (Пещерска), Първенецка, Чинардере, Мечка, Хасковска, Коджадере, 

Харманлийска, Банска, Каялийска и Текирска); 

- Арда в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Бяла Река, 

Ардинска, Кьошдере, Боровинска, Есенишка, Маданска и Елховска); 
 
 

Западнобеломорски басейн: 

 В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във 

водосборите на реките: 

- Струма (по основната река и във водосборите на реките Конска, Брезнишка, 

Треклянска, Явор, Светля, Драговищица, Ломничка, Соволянска Бистрица, Глогошка, 

Новоселска, Гращица, Градевска, Осеновска,  Цапаревска, Лебница, Струмешница, Градешница 

и  Петричка); 

- Пиринска  Бистрица 

- Места ((по основната река и във водосборите на реките Белишка, Глазна, Исток, 

Бабешка, Златарица, Ръждавица, Вищерица, Канина, Добринишка, Граднишка, Бистрица, 

Безбожка, Лъкенска, Каменица, Корнишка, Туфча, Дъбнишка, Неврокопска и Мътница); 

- Доспат в долното течение (по основната рекат и във водосбора на р. Караджадере);  

 

Прогнозирани поройни наводнения по общини 

 В следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г.: 

 обл. Видин (общ. Белоградчик, общ. Ружинци, общ. Чупрене), 

 обл. Монтана (общ. Монтана, общ. Брусарци, общ. Чипровци, общ. Георги Дамяново, общ. 

Берковица, общ. Вършец),  

 обл. София-област (общ. Самоков, общ. Ихтиман, общ. Костенец, общ. Долна баня),  

 обл. Враца (общ. Криводол, общ. Враца),  

 обл. Ловеч (общ. Троян),  

 обл. Плевен (общ. Левски, общ. Белене) 

 обл. Габрово (общ. Севлиево, общ. Габрово), 

 обл. Велико Търново (общ. Свищов, общ. Полски Тръмбеш, общ. Павликени),  

 обл. Стара Загора (общ. Казанлък, общ. Павел баня, общ. Стара Загора, общ. Братя 

Даскалови, общ. Чирпан),  

 обл. Хасково (общ. Димитровград, общ. Минерални бани, общ. Хасково),  

 обл. Пазарджик (общ. Лесичово, общ. Пазарджик, общ. Белово, общ. Септември, общ. 

Пещера, общ. Батак, общ. Ракитово),  
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 обл. Пловдив (общ. Карлово, общ. Хисаря, общ. Родопи, общ. Съединение, общ. Марица, 

общ. Асеновград, общ. Стамболийски  общ. Първомай, общ. Раковски, общ. Куклен, общ. 

Лъки),  

 обл. Смолян (общ. Девин, общ. Чепеларе, общ. Смолян, общ. Борино, общ. Доспат, общ. 

Мадан, общ. Рудозем),  

 обл. Кърджали (общ. Кърджали, общ. Ардино),  

 обл. Перник (общ. Трън, общ. Брезник, общ. Земен, общ. Ковачевци, общ. Радомир),  

 обл. Кюстендил (общ. Трекляно, общ. Кюстендил, общ. Дупница, общ. Невестино),  

 обл. Благоевград (общ. Белица, общ. Симитли, общ. Разлог, общ. Банско, общ. Гоце Делчев, 

общ. Гърмен, общ. Сатовча, общ. Сандански, общ. Струмяни, общ. Хаджидимово, общ. 

Петрич) 
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 Снежна покривка и очаквано снеготопене за следващите 72 часа 

 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на наличната 

снежна покривка с използване на сателитна информация в 07:00 UTC (+2 часа местно време). 

 

 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на водното 

съдържание в снежната покривка с използване на сателитна информация в 07:00 UTC (+2 

часа местно време). 
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 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на прогнозираното 

снеготопене за следващите 24 часа с използване на модела ALADIN. 

 

 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на прогнозираното 

снеготопене от 24 до 48 часа с използване на модела ALADIN. 

 

 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на прогнозираното 

снеготопене от 48 до 72 часа с използване на модела ALADIN. 
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 Влажност на почвата 

 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на средната 

почвена влага - насищане с вода на повърхностния (до 30 cm) почвен слой с използване на 

резултати от модела Sacramento Soil Moisture Accounting Model. 

 
 

Хидрологична прогноза 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 

моделираните водни количества от НИМХ: 

Дунавски басейн: Днес (01.04) в резултат на валежи ще се повишават речните нива в 

целия басейн, по-съществено във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Утре нивата на 

наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на 

валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са 

повишенията във вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04 в централната и 

западната част от басейна. 

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на 

снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: Във 

вечерните часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на реките Лом, 

Ерма, Ябланица, Височка /Сребърна, Арчар, Цибрица, Огоста в средното и горното течение 

(над гр. Бойчиновци): по основната река и във водосборите на реките Превалска, Ботуня, 

Въртешница, Черна, Шугавица, Дългоделска, Лопушанска, Бързия, Берковска, Врещица, 

Златица и Мартиновска; Искър в горното течение ( във водосбора на р. Шипочница), Осъм (по 

основната река и във водосборите на реките Ломя, Суха, Команска и Бели Осъм), Янтра (по 

основната река и във водосборите на реките Студена, Елийска, Росица, Чупарата, Видима, 

Лопушница,и Козлята). 

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 

02, 03 и 04.04.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.04) и 
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утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи 

на 03 и 04.04 се очакват значителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните 

количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 

02, 03 и 04.04.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.04) в 

резултат на валежи ще има краткотрайни  повишения на речните нива във водосбора. През деня 

на 02.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От 

вечерните часове на 03.04 в резултат на валежи речните нива ще се повишат в целия водосбор. 

По-значителни ще са повишенията във водосборите на: р.  Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. 

Батулийска и 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 на 

02, 03 и 04.04.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.04) и 

утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи 

на 03.04 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат 

под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни 

количества във водосбора на 02, 03, 04, 05 и 06.04.2023 г. ще бъдат под средномногогодишните 

стойности. Днес (01.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без 

съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (01.04) и утре нивата на наблюдаваните реки ще останат без 

съществени изменения. В резултат на валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в 

целия басейн, по-съществено през нощта срещу 04.04 във водосборите на реките южно от този 

на р. Камчия вкл. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 

02, 03 и 04.04.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.04) и 

утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 03 и 04.04 в 

резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните 

количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества 

за водосбора на р. Факийска на 02, 03, 04, 05 и 06.04.2023 г. ще бъдат около и под 

средномногогодишните стойности. Днес (01.04) и утре водните нива във водосбора ще останат 

без съществени изменения. На 03.04 в резултат на валежи ще се повишават речните нива във 

водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Източнобеломорски басейн: Днес (01.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни 

повишения на речните нива основно във водосборите на реките Тунджа и Марица. Утре нивата 

на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат 

на валежи на 03 и 04.04 ще се повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са 

повишенията в следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04. 

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на 

снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: В 

следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на 

реките: Тунджа в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Лешница, 

Акдере, Тъжа, Турийска, Саплама, Гюрля и Едровица), Марица (по основната река и във 

водосборите на реките Тополница, Мътивир, Луда Яна, Стряма, Каварджиклийска, Пясъчник, 

Сазлийка, Новоселска, Азмака, Омуровска, Солудервентска, Очушница, Гуцалска, Крива, 

Мътница, Стара Река, Меричлерска, Луковица, Чепинска, Чепеларска, Юговска, Сушица, 

Белишка, Джурковска, Девинска, Катранджи, Широколъшка, Читакдере, Чаирдере, Тенесдере, 
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Триградска, Голяма Река, Въча, Мулдавска, Черкезица, Стара (Пещерска), Първенецка, 

Чинардере, Мечка, Хасковска, Коджадере, Харманлийска, Банска, Каялийска и Текирска); Арда 

в горното течение (по основната река и във водосборите на реките Бяла Река, Ардинска, 

Кьошдере, Боровинска, Есенишка, Маданска и Елховска); 

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на 

НИМХ прогнозира: 

 Водните нива ще бъдат под праговете за внимание. 

 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ 

прогнозира: 

 Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан ще достигне жълтия праг за 

предупреждение във вечерните часове на 03.04. 

 

 

Западнобеломорски басейн: Днес (01.04) в резултат на валежи се очакват краткотрайни 

повишения на речните нива в целия басейн. Утре нивата на наблюдаваните реки ще се 

понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 03 и 04.04 ще се 

повишават речните нива в целия басейн, като значителни ще са повишенията в следобедните и 

вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04. 

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на 

снежна покривка) има опасност от възникване на поройни наводнения както следва: В 

следобедните и вечерни часове на 03.04 и през нощта срещу 04.04.2023 г. във водосборите на 

реките Струма (по основната река и във водосборите на реките Конска, Брезнишка, 

Треклянска, Явор, Светля, Драговищица, Ломничка, Соволянска Бистрица, Глогошка, 

Новоселска, Гращица, Градевска, Осеновска,  Цапаревска, Лебница, Струмешница, Градешница 

и  Петричка); Пиринска  Бистрица; Места ((по основната река и във водосборите на реките 

Белишка, Глазна, Исток, Бабешка, Златарица, Ръждавица, Вищерица, Канина, Добринишка, 

Граднишка, Бистрица, Безбожка, Лъкенска, Каменица, Корнишка, Туфча, Дъбнишка, 

Неврокопска и Мътница); Доспат в долното течение (по основната рекат и във водосбора на р. 

Караджадере). 

Моделът за водосбора на р. Струма прогнозира: Прогнозираните водни количества на 

02, 03 и 04.04.2023 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.04) в 
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резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните части от 

водосбора. На 02.04 речните нива ще останат без съществени изменения. От следобедните 

часове на 03.04 в резултат на валежи речните нива ще се повишават в целия водосбор. По-

значителни ще са повишенията във водосборите на реките Благоевградска Бистрица и 

Градевска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на 

хидротехническите съоръжения.  

За повече информация: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906, 

hydroforecast_nimh@meteo.bg  – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ. 

 

Дежурни хидролози: ас. инж. Силвия Стоянова 

НИМХ 
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