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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ,
Във връзка с правомощията Ви, съответно съгласно чл. 64 и чл. 65 от ЗЗБ, приложено
Ви изпращаме информация за метеорологичната обстановка за 18.06.2018 г. както следва:
Съгласно постъпила в Оперативния център на РДПБЗН-Бургас прогноза за времето на
територията на област Бургас за 18.06.2018 г. се очакват краткотрайни, временно интензивни
валежи, придружени с гръмотевични бури, условия за градушки и очаквани количества на
валежи 30-50 л/м2.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Метеорологична прогноза за 18.06.2018 г. от НИМХ-БАН;
2. Метеорологична прогноза от МЦ на ВВС за 18.06.2018г.

ДИРЕКТОР:
КОМИСАР

/п/
Васил Василев

гр. Бургас 8000, ул. „Александър Велики” № 37 Б, тел.: 056/844 244, факс: 056/856 556

Приложение 1

ПРОГНОЗА НА НИМХ-БАН ЗА 18.06.2018 Г.

През следващото денонощие атмосферата над страната ще се задържи неустойчива и
отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки, на повече места и позначителни в следобедните часове. Максимални температури между 23° и 28°, в София около
24°.
И над планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачно и ще има
краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа до умерен северен вятър, но с временни
усилвания. Максимална температура на височина 1200 метра около 18°, на 2000 метра – около
12°.
Над Черноморието също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има
краткотрайни валежи с гръмотевици, на повече места в следобедните часове. Ще духа до
умерен североизточен вятър, но с временни усилвания. Максималните температури ще са 26°28°. Температурата на морската вода е 23-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 18.06.2018 г.:

На 18.06.2018 г. ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд,
придружени с гръмотевични бури, има условия и за градушки. Количества на валежите в
отделни райони до 30 и 50 л/кв.м.

Приложение 2
МЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ОТ МЦ НА ВВС ЗА 18.06.2018 Г.:

Явления: преди пладне над източната половина от страната, а след пладне и до
полунощ и над западната, краткотрайни валежи от дъжд, временно интензивни и придружени
от гръмотевици. След пладне и привечер има условия за локални градушки.
Kоличество на валежа: 10-20 л./кв.м; в източните, централните северни и планинските
райони до 30-50 л./кв.м.
Вятър: от северозапад-север-североизток, 2-5 м/с, с временни пулсове до 8 м/с.
Засилване на вятъра по конвективната облачност до 15-20 м/с.
Минимални температури: между 12 и 17 градуса, по Черноморието между 18 и 20
градуса.
Максимални температури: между 24 и 29 градуса.

