Рекордно ниски температури бяха регистрирани в Драгоман и Видин
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Рекордно ниските минус 14 градуса бяха регистрирани тази сутрин в Драгоман, съобщи
Би Ти Ви. Рекордно студено е било времето сутринта и във Видин и Ново Село, където
са измерени съответно минус 13 и минус 12,4 градуса. Под минус 10 паднаха градусите
в София. В Източна България не спира да духа бурен северен вятър. Поривите му в
Кърджали и на нос Емине превишават 70 километра в час, а във Варна - 50 километра в
час. Над 40 километра в час е скоростта на вятъра в Бургас и Ахтопол.
Пр
ез следващите дни до края на седмицата температурите ще се повишават и в неделя
минималните ще са между минус 1 и 4°, а максималните - между 11 и 16, прогнозират
синоптиците от БАН. Ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове на места в
низините с краткотрайна мъгла.
През следващото денонощие значителна ще се задържи облачността над Източна
България. На отделни места там е възможно и да превали слаб сняг. През нощта ще
продължи да духа умерен, по Черноморието и силен северен вятър, който през деня ще
започне да отслабва и да се ориентира от северозапад. Над Западна България през
нощта ще бъде ясно, през деня слънчево. В Дунавската равнина около и след обяд ще
духа слаб вятър от запад-северозапад. Минимални температури от около минус 1° по
морския бряг, до минус 10-11° в северозападните райони и високи полета. Максимални
температури между 5 и 10°. В София минимална температура около минус 9°,
максимална около 5°.
В планините ще духа умерен до силен северен вятър. Ще бъде предимно слънчево с
повече облаци над Източна Стара планина, Странджа и Сакар. Почти без валеж.
Максимална температура на 1200 метра - около 1°, на 2000 метра - около минус 5°.
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