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Защо говорим за това?

В петък облачността над цялата страна ще бъде значителна и на отделни места ще превали
краткотраен дъжд. Около и след обяд облачността над Западна България ще се разкъса и
намалее. Вятърът от юг-югоизток ще се усили, в западните райони на Дунавската равнина от изток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, по морския бряг - по-ниски, в
София - около
20°.

През празничните дни около Великден вятърът ще е от юг и температурите ще продължат да
се повишават. В неделя в цялата страна, освен по Черноморието, максималните ще са над
20°, в отделни райони - до 26-27°. Все пак трябва да има компенсация за студените априлски
дни, които ни донесоха и сняг.
В събота временно южният вятър ще се смени със северозападен. Няма да е много силен.
Този вятър ще донесе валежи и гръмотевици в северозападната половина от страната. Това
си е типично за пролетта. Някъде ще повали сериозно, а на други места даже няма да чуят
гръмотевиците. Вече започва и сезонът на градушките - така че и това не е изключено да се
случи. Сутрешните температури в събота ще са от 3-4° в котловините на Югозападна
България до 8-10° на изток, където предиобяд вятърът ще е все още южен. Максималните
температури ще са предимно между 20° и 25°, по-ниски, заради температурата на морската
вода, ще остават по Черноморието.
На самия Великден ще бъде предимно слънчево. От време на време ще се събират повечко
облаци, но едва ли ще вали. Още ще се затопли. Все пак трябва да използваме празниците
за разходки на открито. Неделята ще е най-подходящият ден за това. И в понеделник ще
бъде топло и подходящо за разходки, но все пак след обяд, ако отивате в планината, не
забравяйте да внимавате. Ако видите купести облаци, значи може да превали и прегърми. А
знаете - гръмотевиците в откритата планина са опасни.
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