
Приложение  2  Стандарти  за  измерване  и  записване  на  физичните  характеристики  на 
метеорологичните условия 

 
І. Скала на Бофорт за определяне силата на вятъра 
Степен 
по 

Бофорт 

Скорост на 
вятъра 
[км/час] 

Описание  Ефект на сушата  Ефект на в морето 

0  <1  Безветрие  Спокойно,  пушекът  се 
движи вертикално. 

Повърхността  на  водата  е 
като огледало. 

1  1‐5  Тих вятър  Вятърът може да раздвижи 
пушек. 

Бръчки  по  повърхността  на 
водата. 

2  6‐11  Лек ветрец  Вятърът  може  да  се  усети 
по  открита  кожа,  шумолят 
листата. 

Малки вълнички. 

3  12‐19  Лек вятър  Листата  и  малките  клонки 
помръдват. 

Големи вълнички. 

4  20‐28  Умерен вятър  Вятърът вдиха прах и листа, 
клати малки клони. 

Малки  вълни  с  бели 
гребени. 

5  29‐38  Разхлаждащ 
вятър 

Разклаща малки дървета.  Средно  големи  вълни  с 
пяна и пръски. 

6  39‐49  Силен вятър  Клатят  се  големи  клони, 
чадър трудно може да бъде 
удържан, ел. проводниците 
свистят. 

Големи  вълни  с  пяна  по 
върховете и пръски. 

7  50‐61  Доста  силен 
вятър 

Цели  дървета  се  клатят, 
вървенето започва да става 
трудно. 

Вълни  в  различни  посоки, 
откъсват се парчета пяна. 

8  62‐74  Много  силен 
вятър 

Чупи  клони  от  дървета, 
трудно се върви. 

Средно  високи  вълни,  пяна 
във въздуха. 

9  75‐88  Силен вихър  Слаби повреди на  сгради и 
съоръжения. 

Високи  вълни,  гъста  пяна, 
намалена видимост. 

10  89‐102  Много  силен 
вихър  или 
буря 

Чупи и изкоренява дървета, 
значителни  повреди  на 
сгради и съоръжения. 

Много  високи  вълни, 
морската  повърхност  е 
побеляла,  силно  намалена 
видимост 

11  103‐117  Стихийна буря  Множество  повреди  на 
сгради и съоръжения. 

Изключително  високи 
вълни, слаба видимост. 

12  >118  Ураган  Огромни  повреди  върху 
сгради и съоръжения. 

Огромни  вълни,  морето 
изцяло  бяло  с  пръски, 
въздухът  пълен  с  пяна, 
силно  ограничена 
видимост. 

 



ІІ. Типове облачност 
Международната  класификация  на  облаците  ги  разделя  по  височина  над  повърхността,  форма, 
структура и строеж, както и по оцветяване 
Според височината облаците се разделят на 3 етажа: 

• Високи облаци — над 6000 м 
• Средни облаци — между 2000 и 6000 м 
• Ниски облаци — под 2000 м.  

Високи облаци (над 6000 м) 
Високите облаци най‐често имат нишковидна структура и са изградени от ледени кристали. Дори 
при по‐висока плътност те не могат да затъмнят Слънцето. Тези облаци не дават валежи, които да 
достигнат земята, макар, че във височина при някои разновидности се наблюдава валеж. Общото 
им название е перести облаци. Наблюдават се 3 основни вида и десетина подвида: 
Перести  облаци  (Ci).  Това  са  отделни  влакнести  бели 
облаци, които често сменят формата си; 

Пересто‐купести  облаци  (Cc).  Представляват  дребни 
бели  кълбести  образувания,  разположени  на  групи  или 
редове; 

Пересто‐слоести  облаци  (Cs).  Тънка  беловата  пелена, 
която може да закрива частично или изцяло небето, но 
контурите на слънцето и луната са видими; 

 

 

 

Средни облаци (между 2000 и 6000 м) 
Средните облаци се делят на 2 основни вида, които от своя страна имат свои разновидности. 
Високи  купести  облаци  (Ac).  Разнообразието  в  тази 
група е  твърде  голямо поради различните  условия,  при 
които  са  образувани.  Имат  вълнисто‐купест  вид, 
елементите им са нишковидни, най‐често с бял цвят, но 
със сиви затъмнения на места. По‐ниско разположените 
трудно се различават от ниските купести облаци. Високо 
купестите облаци се състоят от водни капки и снежинки. 
Като правило от тях не падат валежи. 

 
Високи  слоести  облаци  (As).  Приличат  на  влакнеста, 
еднообразна  и  набраздена  покривка,  преимуществено 
със  сив  или  сиво‐синкав  цвят.  Могат  да  бъдат 
мъглообразни,  просветващи  или  плътни.  В  последния 
случай  дават  слабо  интензивен  непрекъснат  валеж  от 
дъжд или сняг, който често не достига земята. 
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Ниски облаци (под 2000 м.) 
Към  тях  се  отнасят  и  купестите  облаци,  с  голяма  вертикална  мощност,  които  в  основата  си  се 
намират  под  2000  м,  а  горният  им  слой  може  да  бъде  над  2000  м.  Класифицирани  са  като  6 
основни вида, които от своя страна за точност са описани в над 20 подвида. 
Купести  облаци  (Cu).  Представляват  отделни  плътни 
облачни  маси  с  добре  очертани  краища.  Развиват  се 
вертикално  като  кръгли  хълмове  или  кули.  Основата  им 
обикновено е плоска. Силно развитите кумулуси не остават 
изолирани  и  преминават  в  купесто  дъждовни  облаци. 
Кумулусите обикновено се състоят от дребни капчици и по 
правило  не  дават  валеж.  В  редки  случаи  от  тях  падат 
дребни капки. 

 
Слоести облаци (St). Това е сив облачен слой с достатъчно 
еднородна  основа,  от  който  пада  ръмеж,  кристалчета  от 
лед  или  зърнест  сняг.  Тези  облаци  приличат  на  високо 
слоестите,  но  са  разположени  доста  по‐ниско,  така,  че 
понякога закриват високите земни предмети (кули, комини 
и  др.).  Въпреки  своята  еднородност  по  цвят,  при  тях  има 
изразени  по‐светли  и  по‐тъмни  участъци.  Валежът,  който 
може  да  падне  е  ръмеж  (през  лятото)  или  зърнест  сняг 
(през зимата). 

 
Слоесто‐купести  облаци  (Sc).  Представляват  крупна  по 
мащаб облачност със структурна форма, която има сив или 
белезникав  цвят.  Отделните  елементи  могат  да  бъдат 
раздалечени  една  от  друга  и  да  образуват  просвети. 
Срещат се едновременно с купестите облаци и валежът от 
тях е слаб и най‐често през зимата. През останалите сезони 
падат отделни капки. 

 
Слоесто‐дъждовни  облаци  (Ns).  Имат  еднороден 
безформен  слой  с  тъмносив  цвят,  лете  —  със  синкав 
оттенък.  Този  облак  често  изглежда  осветен  от  вътре, 
което  се  дължи  на  преливането  на  валежа  от  сняг  във 
валеж  от  дъжд.  Валежът,  който  пада  е  непрекъснат  и 
равномерен.  Под  слоя  на  този  облак  често  се  образуват 
разкъсани дъждовни облаци. 

 
Купесто‐дъждовни  облаци  (Cb).  Това  са  облачни  маси, 
представляващи  развитие  на  кумулусите  с  голяма 
вертикална мощност. Ако не се вижда целия облак — той 
прилича  на  слоесто  дъждовен,  тъй  като  под  основата  му 
също се образуват разкъсани дъждовни облаци. Той обаче 
има  значително  по‐мрачна  оловно  сива  украска.  Дъждът, 
който  пада  от  такъв  облак  обикновено  е  бурен,  с 
променлива  интензивност —  през  лятото  на  едри  капки 
или град, през зимата — на едри парцали или мокър сняг. 
Придружен е с гръмотевична дейност. 
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Разкъсани дъждовни облаци  (Fr nb). Това са ниски,  сиви, 
мрачни  облаци  на  лошото  време.  Образуват  се  под 
слоевете  на  високите  слоести,  слоесто  купестите,  слоесто 
дъждовните и купесто дъждовните облаци и не се срещат 
самостоятелно.  Те  могат  да  образуват  почти  непрекъснат 
слой,  маскиращ  по‐горния  облак.  Самите  те  не  дават 
валежи, а се прекосяват от валежа на по‐горния облак. 

 

 
 
 
 
 
ІІІ. Типове валежи 
 
Под  валеж  в    метеорологията  се  разбира  както  падналата  от  облаците  вода,  така  и  водата, 
отложена (кодензирана) по земната повърхност и предметите. И в двата случая водата може да е 
в  течно  или  твърдо  състояние.  Всички  валежи  се  дължат  на  една  и  съща  причина  ‐  ниската 
температура на земната повърхност и на приземните въздушни слоеве. 

• Валежът  от  облаците  пада  под  формата  на  дъжд,  ръмеж,  сняг,  дъжд+сняг  (мокър  сняг, 
лапавица, ималик), град (градушка), дъжд+град (леден дъжд, ледена суграшица, голодаш), 
град+сняг (леден сняг, снежна суграшица, миулик). 

• Отделената  (кондензирана)  непосредствено  от  въздуха  вода  е  във  вид  на  роса,  скреж, 
слана, течно отлагане на капки от мъгла, поледица и т.н. Тези валежи се наричат наземни 
(или хоризонтални). 

 
1. Валежи, образувани на земната повърхност и предметите 
Роса и слана. Росата и сланата са малки, често слети помежду си капчици, с температура съответно 
над или  под 0  °С.  Образуват  се  нощем и  предимно по  хоризонтални предмети.  Слабият  ветрец, 
който  донася  нов  и  по‐влажен  въздух,  спомага  за  образуването  на  повече  роса  или  слана.  Най‐
много  роса  пада  в  началото  на  есента,  когато  нощите  се  удължават,  почвата  изстива  силно,  а 
въздухът  е  още  топъл.  В  ниските  места  роса  или  слана  се  образува  по‐често,  в  сравнение  с  по‐
високите места. 
 
Скреж.  Скрежът  е  бял,  сипкав,  подобен  на  сняг  валеж,  със  зърнест  или  кристален  строеж  и  се 
отлага по клоните на дърветата и храстите, по жиците, издатините и ъглите на сградите. За разлика 
от росата и сланата той може да се образува по всяко време на денонощието и върху вертикални, 
изложени  на  вятъра  повърхности.  Зърнестият  скреж  се  образува  при  бързо  замръзване  на 
преохладените капки на мъглата, което става обикновено в планински райони. Кристалният скреж 
представлява  лек  слой  от  кристали,  които  се  образуват  върху  обветрени  вертикални  предмети, 
най‐често при мъгла и слаб вятър. 
 
Поледица. Поледицата е плътно, гладко наслоение на прозрачен лед по различни повърхности — 
хоризонтални и  вертикални:  земята,  стълбове,  проводници,  клони. Наблюдава  се  в началото и в 
края на зимата при променливо време и  температури от 0  до –5  °С. Образува се,  когато дъжд и 
мъгла дойдат в съприкосновение със силно изстиналите повърхности. Капките замръзват веднага и 
покриват  повърхностите  с  лед.  Поледицата  е  валеж,  който  в  повечето  случаи  причинява 
значителни щети на земеделието и стопанството. 
 
 
 
 



2. Валежи, образувани в облаците 
В зависимост от условията на образуване и характера на валежите, които падат от облаците, се 
делят на 3 типа: обложни, поройни и ръмеж. 

• Обложните  валежи  са  под  формата  на  дъжд  и  сняг,  падащ  от  облачната  система  на 
слоестите  облаци  и  най‐често  се  образуват  при  преминаване  на  топъл  фронт.  Капките  и 
снежинките са със средни размери. Валежите са умерени, просторни и продължителни. 

• Поройните  валежи  са  под  формата  на  дъжд  и  сняг,  падащи  обикновено  от  облаци  от 
купесто‐дъждовен  тип.  Започват  внезапно  и  траят  малко,  като  може  да  се  подновят. 
Капките и снежинките са едри. Понякога са придружени от град. 

• Ръмежът се образува в слоести и слоесто‐купести облаци. Има малка продължителност, а 
капките и снежинките са дребни. 

• Суграшицата представлява сферични, бели, меки и лесно смачкващи се зрънца с диаметър 
2–5 mm.  Снежната  или  ледената  суграшица  се  образува  в  облаци  с  висока  скорост  на 
възходящите потоци. В такива случаи, ако върху малки снежинки се натрупват и замръзват 
преохладени  водни  капчици  се  образува  снежна  суграшица.  Тя  представлява  бели 
непрозрачни  зърна.  Ледената  суграшица  представлява  зрънца  с  непрозрачно  бяло  ядро, 
обвито  с  прозрачен  леден  слой.  Понякога  ледената  суграшица  се  възприема  като 
разновидност на града. 

• Лапавицата  е  особен  валеж,  който  се  образува  при  интензивна  сублимация,  когато 
снежинките  от  горния  сектор  на  облака  преминават  през  сектор  с  дребни  дъждовни 
капчици. Така нарастването им става във всички посоки. 

• Градът  е  особен  валеж,  който  пада  през  топлата  част  на  годината.  Това  е  развитие  на 
суграшицата,  при  което  дебелината  на  ледената  обвивка  е  значително  по‐голяма. 
Образуване  на  едър  град  става  при  неколкократно  вертикално  движение  на  облака  от 
силни въздушни течения. 

 
 
 


	Роса и слана. Росата и сланата са малки, често слети помежду си капчици, с температура съответно над или под 0 °С. Образуват се нощем и предимно по хоризонтални предмети. Слабият ветрец, който донася нов и по-влажен въздух, спомага за образуването на повече роса или слана. Най-много роса пада в началото на есента, когато нощите се удължават, почвата изстива силно, а въздухът е още топъл. В ниските места роса или слана се образува по-често, в сравнение с по-високите места.
	Скреж. Скрежът е бял, сипкав, подобен на сняг валеж, със зърнест или кристален строеж и се отлага по клоните на дърветата и храстите, по жиците, издатините и ъглите на сградите. За разлика от росата и сланата той може да се образува по всяко време на денонощието и върху вертикални, изложени на вятъра повърхности. Зърнестият скреж се образува при бързо замръзване на преохладените капки на мъглата, което става обикновено в планински райони. Кристалният скреж представлява лек слой от кристали, които се образуват върху обветрени вертикални предмети, най-често при мъгла и слаб вятър.
	Поледица. Поледицата е плътно, гладко наслоение на прозрачен лед по различни повърхности — хоризонтални и вертикални: земята, стълбове, проводници, клони. Наблюдава се в началото и в края на зимата при променливо време и температури от 0 до –5 °С. Образува се, когато дъжд и мъгла дойдат в съприкосновение със силно изстиналите повърхности. Капките замръзват веднага и покриват повърхностите с лед. Поледицата е валеж, който в повечето случаи причинява значителни щети на земеделието и стопанството.

