ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОТНОСНО: Очаквани валежи от сняг и ниски температури от
05.01.2017 г. до 08.01.2017 г.
Община Полски Тръмбеш предупреждава за предприемане на превантивни мерки с
оглед очакваната усложнена зимна обстановка за този период, с цел предотвратяване на
аварийни ситуации и на неблагоприятни последици за живота и здравето на хората, следва
да се предприемат мерки за организиране на запасяването с храни, лекарства и средства за
отопление.
Предвид постъпила прогноза на НИХМ – БАН за периода 05 – 08.01.2017 г., според
която се очаква влошаване на времето, придружено с изключително ниски температури,
силен вятър и обилни снеговалежи на територията на страната, като очакванията са да се
образува и значителна снежна покривка, вследствие на което обстановката да се усложни:
Прогноза за времето от 5 до 8 януари 2017 г.
В четвъртък от запад ще започнат валежи, на места в равнинната част от страната – отначало
от дъжд, но с понижението на температурите в четвъртък през деня дъждът ще премине в
сняг. В крайните южни и югоизточни райони, през целия ден преваляванията ще са все още
от дъжд. Вятърът ще е все още слаб до умерен, предимно от запад-северозапад.
Минималните температури предимно между минус 2 и 3 градуса. Максимални – между 1 и 6
градуса. През нощта срещу петък и в петък, с усилване на вятъра от североизток ще нахлува
студен въздух. Ще бъде облачно, с валежи от сняг (количества от 1-2 до 10-12 л/кв.м.), които
през нощта срещу петък в Южна България ще се усилят. Ще се образува снежна покривка с
дебелина в повечето райони между 5 и 20 см., в Родопите и на места в Предбалкана – до 30 50 см. В крайните югозападни и югоизточни райони поради по-високите температури, ще
вали дъжд, който едва през нощта срещу петък и в петък ще преминават в сняг. В петък и в
източните райони ще има валежи от сняг, по Черноморието сутринта все още от дъжд
(количества - от 10 до 20-30 л/кв.м.), в комбинация със силния вятър там, ще има виелици и
навявания. Температурите ще се понижат значително и снежната покривка ще се задържи.
Виелици и навявания ще има и по високопланинските проходи. През почивните дни ще бъде
много студено. В събота от запад валежите ще спират, а и облачността временно ще се
разкъса, но над Източна България ще се задържи облачно и все още на отделни места е
възможно да превалява сняг. Ще духа умерен северозападен, в източните райони все още
силен северен вятър. В неделя и на изток вятърът ще отслабне и ще се ориентира от
северозапад. Облачността отново ще се увеличи и на места, главно в планинските райони на
Западна България е възможно да превали слаб сняг. В началото на следващата седмица
температурите ще започнат бавно да се повишават, сутрин ще е много студено. Съществени
валежи не се очакват – само на отделни места е възможно да превалява слаб сняг.
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