
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р  Е  П  У  Б  Л  И К  А   Б  Ъ  Л  Г  А Р  И Я  

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

Д И РЕК ЦИЯ  “ У ПРАВ ЛЕНИ Е Н А В ОД И ТЕ ”  

 
                                                                             

 

На основание: Заповед № РД-225 от 03.04.2017 г. на министъра на околната среда и водите 

 

Дневен хидрометеорологичен бюлетин – Петък, 02 март 2018 г. 

 

 

По данни и прогнози на НИМХ-БАН  

  

1. ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО 

 За 3 март 2018 г.  
  

 През нощта и утре в сутрешните часове ще преобладава облачно време и на много 

места все още ще има валежи от дъжд, в Северна България дъждът ще се примесва със сняг. 

Ще има условия за образуване на поледици и заледявания. Минималните температури ще са 

от минус 5  - минус 2° на много места в северните райони от страната до 0 – 5° в южните и 

по Черноморието.  По-късно през деня преваляванията ще спират и облачността ще се 

разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен вятър от запад-

северозапад. Температурите ще са в широки граници от 3 – 7° в Северна до 8 – 13° на места 

в Южна България. 

 

Времето през следващите 3 дни   

В неделя времето ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи, предимно 

от дъжд. В сутрешните часове на места в Северна и Западна България ще превали и сняг и 

са възможни поледици. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток и с него ще 

проникне студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 0° в североизточните 

райони до 15° в крайните югозападни райони, а минималните – между минус 5° и 0°. През 

първите дни от следващата седмица ще се задържи предимно облачно. След временно 

спиране на валежите в понеделник от юг отново ще завали дъжд и валежната зона бързо ще 

обхванe страната. На места валежите ще са значителни. Вятърът от югоизток ще се усили. 

Повишението на температурите ще продължи. 

 

2. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ КОЛИЧЕСТВА ВАЛЕЖИ: 

 

 За 2 и 3 март 2018 г.:  
 Днес на много места в страната ще има валежи от слаб дъжд, като и снега в Северна и 

Западна България ще премине в дъжд. Количества до 3-5 л/кв.м. През нощта и утре до обяд 

на много места в страната все още ще превалява дъжд, в сутрешните часове в северните 

райони дъждът ще се примесва със сняг. Очаквани количества 2-7 л/кв.м.              

 За 4 и 5 март 2018 г.: 

 В неделя отново на много места ще превалява, предимно слаб дъжд. В сутрешните часове 

на места и сняг. Количества за денонощието - 1-5 л/кв.м. В понеделник валежите временно 

ще спрат, но до вечерта от юг отново ще завали, предимно дъжд. 

 

 

3. ПРОГНОЗА ЗА ОПАСНИ И ОСОБЕНО ОПАСНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ 

ЯВЛЕНИЯ 



 

 

 

 

 

 За 2 март 2018 г. в 23 области от страната НИМХ обявява предупреждение от първа 

степен (жълт код) за образуване на поледици. 

 За 3 март 2018 г. НИМХ-БАН обявява жълт код (първа степен) в цяла Северна 

България и в София-област, София-град, Пазарджик и Пловдив за условия образуване на 

поледици и заледявания. 

  Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по 

области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/ 

 

Карта на опасните явления за 2.03.2018 г.           Карта на опасните явления за 3.032018 г. 

Бяло:  

Липсваща, недостатъчна, стара или съмнителна информация. 

Зелено: 

Няма опасни явления. 

Жълто: 

Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но 

изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и 

не поемайте излишен риск. 

Оранжево: 

Времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са 

материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте 

подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и 

следвайте всички съвети на компетентните органи. 

 

Червено: 

Времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни опасни метеорологични явления. 

Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. 

Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи и бъдете готови да извънредни 

мерки. 

 

4. ХИДРОЛОЖКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НИМХ-БАН 

Анализ на денонощната сума на валежа от 7:30 ч. на 1.03.2018 г. до 7:30 ч. на 2.03.2018 г., 

използващ модела ALADIN и данни от станциите на НИМХ. 

 

http://info.meteo.bg/opasni/


 

 

 

 

 

 

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 конвенционални и автоматични 

хидрометрични станции на НИМХ: 

 Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от 

реките в басейна са се повишавали незначително или са останали без съществени 

изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -22 см до +21 см. По-значително 

изменение на речното ниво е регистирано на р. Огоста при с. Бутан, на р. Искър при гр. 

Роман  и на р. Русенкси Лом при с. Божичен от -54 см до +39 см, вследствие работата на 

хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около и под 

праговете за високи води. 

Ледови явления регистрирани в басейна: 

Брегови лед - р. Осъм в района на гр. Ловеч; 

 Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на повечето от 

реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на 

речните нива в басейна са от -2 см до +10 см. По-значително понижение е отчетено само на 

р. Ропотамо при с. Веселие (-40см). Водните количества на реките в басейна са около и под 

праговете за високи води. 

Ледови явления регистрирани в басейна: 

Брегови лед - р. Факийска река в района на с. Зидарово; 

 Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-

голямата част от реките в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие 

работа на хидротехнически съоражения са отчетени колебания от +/-123 см на р. Марица 

при гр. Белово и от -88 см до +90 см на р. Въча при гр. Девин. В останалата част от басейна 

регистрираните колебания са от -13 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна 

са около и под праговете за високи води. 

 Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в 

басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива 



 

 

 

 

в останалата част от басейна са от -8 см до +14 см. Водните количества в басейна са около и 

под праговете за високи води. 

5. 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 08:00 ч. местно време на 02.03.2018 г. до 08:00 ч. местно време на 

03.03.2018 г. 

 

 Очаквани интензивни валежи 

 На картите е представена прогноза с валидност от 06:00 местно време на 02.03.2018 г. за 

интензивен или особено интензивен валеж в рамките на 48 часа с модела ALADIN-България (изход 

от модела, стартиран в 18:00 UTC (+2 часа местно време) на 01.03.2018 г.). 

През следващите 48 часа са възможни интензивни валежи:  

Черноморски басейн - в долните части от водосбора на р. Велека; 

Източнобеломорски басейн - в долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица; 

Западнобеломорски басейн - в горните и средни части от водосбора на р. Струма и във 

водосборна на р. Пириснка Бистрица; 

 Снежна покривка и очакванo снеготопене за следващите 3 дена 

 На картата по-долу е представено пространственото разпределение на наличната 

снежна покривка с използване на сателитна информация в 06:00 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 06:00 UTC (+2 

часа местно време). 

 

 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. 



 

 

 

 

 
 

 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  

 

 

 

6. ХИДРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА  

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и 

моделираните водни количества от НИМХ–БАН: 

Дунавски басейн: От следобедните часове днес (02.03) и през следващите 2-3 дни 

ще има повишения на речните нива в басейна, вследствие на частично снеготопене и 

валежи от дъжд. По-значителни повишения се очакват днес и утре (02 и 03.03) във 

водосбора на р. Нишава, в средните части от водосбора на р. Искър - притока й р. Блато и в 



 

 

 

 

планинските части на водосбора на р. Янтра. На 04 и 05.03 речните нива ще останат високи 

вследствие на продължаващо снеготопене, като вследствие оттичане ще има повишения в 

долните части на основните реки. В резултат на валежи и снеготопенe, по-значително 

повишение на водните нива ще има на 06 и 07.03 във водосборите на добруджанските реки, 

а на 07 и 08.03 в останалата част от басейна, вследствие на снеготопенете. 

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

на 02, 03 и 04.03.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности.  Днес 

(01.03) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От 03.03 ще 

започне постепенно повишение на водните нива, като по-значителни ще бъдат във 

водосборите на р. Банкенска, р. Владайска, р. Лесновска и р. Блато. Най-значителни ше 

бъдат повишенията на 07 и 08.03 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 03, 04 и 05.03.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (02.03) 

нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. От 03.03 ще започне процес на 

повишения на речните нива във водосбора, вследствие на комбинацията на валежи от дъжд 

и частично снеготопене. 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 03, 04, 05 и 06.03.2018 г. ще бъде над 

средномногогодишната стойност. Днес водните нива ще се понижават или ще останат без 

съществени изменения. В периода 03-06.03 вследствие на валежи и частично снеготопене 

се очаква повишаване на речните нива във водоосбора. Водното количество ще бъде под 

прага за внимание. 

Черноморски басейн: От следобедните часове днес (02.03) и утре вследствие на 

снеготопене в комбинация с валежи ще има повишения на речните нива в басейна, като по-

значителни ще са в южночерноморските реки (южно от р. Айтоска). През нощта на 02 

срещу 03.03 има ниска вероятност за поройни наводнения във водосборите на р. Средецка, 

р. Факийска и р. Велека. На 04.03, вследствие на продължаващо снеготопене нивата ще 

останат високи. На 05.03 вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в 

долните части на южночерноморските реки. На 06.03 и 07.03 вследствие на валежи и 

продължаващо снеготопене ще има по-значителни повишения на речните нива в 

северночерноморските реки. 

Източнобеломорски басейн: Днес (02.03) през следващите 2 дни водните нива на 

реките в басейна ще се повишават, вследствие на комбинация от снеготопене и валежи от 

дъжд. По-значителни повишения ще има в притоците разположени в долните части от 

водосборите на р. Марица и р. Тунджа и в целите водосбори на р. Върбица и р. Крумовица 

(притоци на р. Арда), в следобедните и вечерни часове на 02.03 и 03.03. На 04 и 05.03 

речните нива във водосборите на р. Тунджа и р. Марица ще продължат да се повишават 

незначително, вследствие на снеготопене, а във водосбора на р. Арда ще останат високи, 

вследствие на снеготопене и оттичане. На 06 и 07.03 по-значителни повишения ще има на 

водните нива на реките в горните и средни части на водосборите на р. Марица и р. Тунджа. 

На 08.03 по-значително ще бъде повишението на водните нива в долните течения на 

основните реки - р. Марица и р. Туднжа, вследствие на оттичане.  

Сисzтеми за ранно предупреждение 



 

 

 

 

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и 

Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: 

- Водните нива ще бъдат под праговете за внимание. 

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН 

прогнозира:  

 Според последните симулации водното количество на р. Черна при гр. Смолян няма да 

достигне жълтия праг за внимание. 

 Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино е възможно да достигне жълтия 

праг за внимание през нощта на 02 срещу 03.03.2018 г.. 

 Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград е възможно да достигне жълтия 

праг за внимание във вечерните часове на 02.03.2018 г.. 

Западнобеломорски басейн: Днес 02 и 03.03, вследствие на снеготопене и валежи, 

речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни повишения на речните нива ще 

има днес в следобедните и вечерни часове в средните части от водосбора на р. Струма. През 

следващите 2-3 дни (04, 05, 06.03) водните нива ще останат високи, вследствие на 

продължаващо снеготопене и оттичане. На 07.03 има ниска вероятност за поройни 

наводнения във водосбора на р. Пириснка Бистрица. Водните количества ще бъдат под 

праговете за внимание. 

Прогнозата за по-дългия период е на база информация от Европейската система за 

предупреждения от наводнения (EFAS). 

 В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на 

хидротехническите съоръжения. 

 

7. РЕКА ДУНАВ: 

При Калафат (Видин) – тенденция към понижение 

Чуждестранен участък (Румъния) – по данни чрез румънското правителство: 

Диагностична информация за деня и хидроложка прогноза за следващите седем дни 

/последна редакция на 01.03.2018 г./  

Средно многогодишно водно количество при Базияш за месец март–6700 м3/сек.  

Железни врата ІІ 

Дата Водно количество (м3/сек) 

01.03.2018 6346 

 

ХМС Калафат (Видин); ниво – “Внимание” – 550 сантиметра; ниво – „Защита от 

наводнение” – 600 сантиметра. 

Дата Ден Ниво Водно количество 

  (см.) (м3/сек) 

02.03 петък 253 5560 

03.03 събота 245 5460 

04.03 неделя 235 5330 

05.03 понеделник 230 5260 

06.03 вторник 225 5200 

07.03 сряда 222 5160 

08.03 четвъртък 225 5200 



 

 

 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ ПО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ЗВ, НАБЛЮДАВАНИ ОТ МОСВ 

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими 

язовири са 53 броя.  

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 02.03.2018 г. е 4 519,7 млн. м3 и 

представлява 69,6 % от сумата на общите им обеми.  

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: 

 питейно-битово водоснабдяване – 85,3 % от общия им обем; 

 напояване – 55,0 % от общия им обем; 

 енергетика – 77,6 % от общия им обем. 

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние: 

1. за Каскада „Арда“: 

Язовир „Кърджали“ 411,898 млн. м3, което е 82,8% от общия му обем; 

Язовир „Студен кладенец“ – 344,425 млн. м3, което е 88,8 % от общия му обем; 

Язовир „Ивайловград“ – 101,594 млн. м3, което е 64,8 % от общия му обем. 

2. за Каскада „Горна Тунджа“: 

Язовир „Копринка“ – 55,084 млн. м3, което е 38,7 % от общия му обем; 

Язовир „Жребчево“ – 163,939 млн. м3, което е 41,0 % от общия му обем. 

 

Предписания: 

1. Собствениците на язовири да създадат необходимата организация, при необходимост, за 

осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпускане на води от тях до 

минимален безопасен обем.  

2. Собствениците на язовири или лицата, осъществяващи техническа експлоатация 

на язовирите и на съоръженията към тях, да предприемат мерки за осигуряване 

проводимост на речните легла на разстояние до 500 м след язовирните стени. 

3. Областните управители, кметовете на общини и „Напоителни системи“ ЕАД да 

предприемат мерки за осигуряване проводимостта на критични участъци по речните легла и 

съоръжения по поречието на реките съгласно законовите им правомощия, както следва: 

3.1. Кметовете на съответната община - в рамките на населените места; 

3.2. „Напоителни системи“ ЕАД - извън населените места, при наличие на корекции; 

3.3. Областните управители - извън населените места, при липса на корекции. 

4. Областните управители, кметовете на общини, „Напоителни системи“ ЕАД и 

собствениците на язовири, при необходимост, да предприемат спешни действия за 

укрепване на защитните съоръжения; да планират и да организират конкретни действия, 

сили и средства за надграждане или облекчаване на защитните съоръжения. 

5. Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме мерки за почистване на критични 

участъци около мостови съоръжения. 

6. Областните управители и кметовете на общини, при необходимост, да създадат ор-

ганизация за наблюдение на водните нива на язовирите и при възникване на опасност от 

наводнение да оповестят и изведат населението от застрашените райони в съответствие с 

областните и общинските планове за защита при бедствия. 



 

 

 

 

7. Всеки собственик или ползвател на водностопански системи и съоръжения и на 

обектите по чл. 131, ал. 1 от Закона за водите е длъжен да има авариен план, изготвен по  

реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия.  

8. При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът 

или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително 

хвостохранилища, шламохранилища и насипища, незабавно да вземе необходимите мерки 

за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварител-

но изготвен авариен план по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия и да уведоми 

басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи. 

9. При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на 

високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи 

собственикът или ползвателят на същите да уведоми предварително съответните 

общински администрации, басейновите дирекции и органите на Министерството на 

вътрешните работи. 

10. Собствениците и/или ползвателите на комплексни и значими язовири да спазват 

утвърдения от министъра на околната среда и водите месечен график за използване на 

води. 

11. Собствениците и/или ползвателите на комплексни и значими язовири да подават 

ежедневно информация в „Оперативното звено” на Министерството на околната среда и 

водите - Дирекция „Управление на водите”, на електронен адрес: 

vodi@moew.govemment.bg, за състоянието на язовирите, включени в приложение № 1 към 

чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. 

12. При активирано Оперативно звено в МОСВ областните управители чрез 

кметовете на съответните общини да подават ежедневно информация по електронна поща 

в басейновите дирекции, както следва: 

12.1. за състоянието на язовирите по поречия – критични нива и възникнали аварийни 

ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях; 

12.2. за състоянието на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации; 

12.3. данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения; 

12.4. данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите; 

12.5. друга информация, свързана със състоянието на водите. 

13. Националният институт по хидрология и метеорология на Българската академия 

на науките да изготвя и да предоставя ежедневно метеорологична и хидроложка прогноза 

на Министерството на околната среда и водите с цел изготвяне на обобщена информация за 

състоянието на язовирите и реките. Обобщената информация се предоставя на областните 

управители и чрез тях на кметовете на потенциално застрашените общини. 

14. Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ да поддържа 

условията за корабоплаване по река Дунав. 

15. Собствениците и/или ползвателите на напоителни и отводнителни съоръжение да 

поддържат проводимостта им и тяхната функционалност, а на отводнителните – и 

непрекъсната връзка с речната мрежа! 

16. Всяка община е длъжна да има Общински план за защита при бедствия, приет с 

Решение на Общинския съвет! 

17.  Всяка област е длъжна да има Областен план за защита при бедствия, утвърден със 

заповед на областния управител, след съгласуване с министъра на вътрешните работи. 

18. Плановете по предходните точки трябва да са координирани, включително и с 

аварийните планове по т. 7 

http://web.apis.bg/p.php?i=12054#p4631317
http://web.apis.bg/p.php?i=244897#p20776212
mailto:vodi@moew.govemment.bg


 

 

 

 

 

 

София, 

02 март 2018 г. 

15:00 часа 


