
 

 

МЕТЕОПРОГНОЗА 
за 11.02.2021 г. 

 

 

 

НИМХ-МОН: 

През нощта в Западна и Централна България ще е предимно облачно, в северозападните 

райони ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен юг-югозападен вятър. 

Минималните температури ще са между 5° и 10°. Утре облачността ще е значителна. От запад 

на изток ще превали дъжд, най-късно в източните райони. В Западна България още преди обяд 

вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува студен въздух. В Източна през по-

голямата част от деня ще продължи да духа югозападен вятър, ще е умерен до силен, привечер 

и там ще се ориентира от северозапад. Вечерта, с понижението на температурите, дъждът по 

високите полета на Западна България ще преминава в сняг, но бързо след това ще спира. 

Максималните температури ще бъдат предимно между 13° и 18°, в западните райони малко по-

ниски. 

В планините облачността ще е значителна с валежи от дъжд, над 1600 метра – от сняг. 

Ще духа силен до бурен югозападен вятър. След обяд в масивите от Западна България ще се 

ориентира от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 7°, на 2000 

метра – минус 1°. 

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен до силен югозападен 

вятър, вечерта ще се ориентира от северозапад. Максимални температури на въздуха между 12° 

и 16°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. 

 

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 11.02.2021 г.: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Карта от meteoalarm.eu за 11.02.2021 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От НИМХ-МОН за цялата страна е обявена първа степен на опасност /жълт код/.  

Ще духа силен вятър от юг-югозапад с пориви до 24 м/сек. Вечерта вятърът ще се 

ориентира от северозапад. 

Карта на прогнозните количества за 24-часов валеж за 11.02.2021 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта на прогнозната снежна покривка за 11.02.2021 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 11.02.2021 г.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

От запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. 

Явления: около и след пладне в западните райони ще започнат валежи от краткотраен 

дъжд, които до вечерта ще обхванат и Източна България. В южната и източната половина от 

страната ще са интензивни, на места придружени от гръмотевици. Късния следобед в 

западните райони, а вечерта и в Северна България дъждът ще преминава в сняг.  

Количество на валежа: 5-15 л./кв.м, в Южна и Източна България до 15-25 л./кв.м; 

снежна покривка до 2-5 см, в планинските райони до 5-10 см.  

Вятър: от югоизток-юг-югозапад 5-8 м/с с пориви до 10-12 м/с; в Източна България и на 

север от планините 7-10 м/с с пориви до 15-20 м/с; след пладне до вечерта ще се преориентира 

от запад-северозапад 7-10 м/с, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина с пориви до 

15-20 м/с. 

Минимални температури: между 4 и 9 градуса, по Черноморието – до 11 градуса. 

Максимални температури: между 8 и 13 градуса, в Югоизточна-Източна България до 

16-17 градуса. 

 

 

Хидрологична прогноза 

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 

моделираните водни количества от НИМХ: 

 

Дунавски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без 

съществени изменения. В резултат на валежи на 11.02 ще има краткотрайни повишения на 

речните нива във водосборите на реките западно от р. Искър вкл. и в горните части от 

водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. По-значителни ще бъдат 

повишенията на речните нива в района на община Криводол. На 12 и 13.02 нивата на реките в 

басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще 

бъдат под праговете за внимание. 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от 

възникване на поройни наводнения в сутрешните часове на 11.02.2021 г. във водосбора на 

р. Огоста (в притока ѝ р. Ботуня). 

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

11, 12 и 13.02.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.02) речните 



нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на 

валежи на 11.02 ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, по-

съществени ще бъдат повишения във водосбора на р. Ботуня и р. Рибене. От 12.02 нивата на 

реките във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като 

вследствие на оттичане са възможни повишения на водните нива в долните течения на 

р. Огоста и р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 

11 и 12.02.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (10.02) речните нива 

във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на 

валежи, в следобедните часове на 11.02 ще има краткотрайни повишения на речните нива в 

целия водосбор, като по-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във 

водосборите на р. Батулийска и р. Малък Искър. На 12 и 13.02 речните нива ще се понижават 

или ще останат без съществени изменения, като вследствие на оттичане са възможни 

повишения на водните нива 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 

10, 11 и 12.02.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (10.02) 

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

11.02 ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. На 12 и 13.02 нивата 

на реките 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 11, 12, 13, 14 и 15.02.2021 г. ще бъдат около 

средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и през следващите 4-5 дни речните нива във 

водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи 

на 11.02 ще има краткотрайни, несъществени повишения на речните нива в целия водосбор. 

Водните количества ще бъдат под прага за внимание. 

Черноморски басейн: Днес (10.02) и утре нивата на реките в басейна ще се понижават 

или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, от вечерните часове на 11.02 

и на 12.02 се очакват повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат 

повишенията в горните и средни течения на р. Камчия, р. Луда Камчия и реките в района на 

общините Бургас, Несебър и Поморие. От следобедните часове на 12.02 речните нива в басейна 

ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от 

възникване на поройни наводнения през нощта на 11 срещу 12.02.2021 г. във водосборите на: р. 

Двойница (по основната река и в притока ѝ р. Карагьолгенска); р. Хаджидере (по основната 

река и в притока ѝ р. Бяла). 

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

водосбора на р. Факийска на 11, 12, 13, 14 и 15.02.2021 г. ще бъдат около и над 

средномногогодишните стойности. Днес (10.02) и утре нивата на реките във водосбора ще 

останат без съществени изменения. В резултат на валежи, през нощта на 11 срещу 12.02 и на 

12.02 се очакват повишения на речните нива във водосбора. От следобедните часове на 12.02 

речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за 

внимание. 



Източнобеломорски басейн: Днес (10.02) и утре нивата на реките в басейна ще се 

понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, от вечерните 

часове на 11.02 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни 

ще бъдат повишенията в горното течение на р. Тунджа и в притока ѝ р. Мочурица, в 

Родопските притоци на р. Марица и в притока ѝ р. Сазлийка и във водосбора на р. Арда (в 

горните течения на притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица). От обедните часове на 12.02 и на 

13.02 нивата на реките във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има 

повишения в долните течения на р. Марица и р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под 

праговете за внимание. 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от 

възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 11.02.2021 г. във 

водосборите на: р. Тунджа (в притоците ѝ р. Поповска, р. Турийска, р.Ахлатлийска); 

р. Марица (в притоците ѝ р. Юрукдере, р. Харманлийска река, р. Азмака - Бисерска река); 

р. Арда (в горното течение по основната река). 

Западнобеломорски басейн: Днес (10.02) и утре нивата на реките в басейна ще се 

понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, от следобедните 

часове утре (11.02) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-

значителни ще бъдат повишенията в района на общините Сатовча и Доспат. На 12 и 13.02 

речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат 

под праговете за внимание. 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от 

възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 11.02.2021 г. във 

водосбора на р. Доспат (по основната река). 

 

Информация за река Дунав: По данни на РДПБЗН-Видин, Монтана, Враца, Велико 

Търново, Плевен, Русе и Силистра, нивото на р. Дунав в българският участък е, както следва: 

 

1. Видин – 642 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 750 см. 

2. Монтана (при гр. Лом) – 654 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 680 см. 

3. Враца (при гр. Оряхово) – 525 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 800 см. 

4. Плевен (при гр. Никопол) – 565 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 700 см. 

5. Велико Търново (при гр. Свищов) – 550 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 

680 см. 

6. Русе – 561 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 680 см. 

7. Силистра – 566 см. при I-ва степен „Повишено внимание“ – 680 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


