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Хората от древни времена искат да погледнат в бъдещето. Имало е 
жреци, оракули гадатели. Ние сме живели и ще живеем в 
атмосферата и хидросферата на Земята и сме в пълна зависимост от 
процесите, които стават в тях. И преди и сега. Затова за нас е 
изключително важно да знаем какво ни очаква утре, през следващата 
седмица. За да сме подготвени. Най-светлите умове на човечеството 
се посветили на задачата. Част от тях развивали знанието за силите, 
които движат въздуха и водата, друга част развивали техническите 
средства, нужни за емпиричните изследвания. Така са се зародили 
нашите науки – метеорология и хидрология.



Аристотел IV век пр.н.е. Архимед III век пр.н.е.
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Българите не сме останали назад. 

Започвайки с Йоан Екзарх  и неговия „Шестоднев, 
„Симеоновия сборник“ на цар Симеон, преминавайки през 
метеорологичните записки на Неофит Рилски и измерванията 
на Найден Геров, достигаме до 19 век.



Йоан Екзарх Шестоднев IX век



Неофит Рилски 1793-1881 Найден Геров 1823-1900 
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Показателно е, че първата дисертация по физика в България 
е свързана с метеорологията. През 1842 Димитър Мутев 
защитава в Германия труда си „За психрометрията“, а през 
1846 д-р Петър Берон издава на френски „Система на 
метеорологията“.



д-р Димитър Мутев - За психрометрията 1842 г.



д-р Петър Берон - За метеорологията 1846 г.
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Нашите деди искали да направят новоосвободеното ни 
Отечество модерна държава. А по това време повечето 
европейски държави имали изградени и функциониращи 
метеорологични служби. Още през 1881 г. Константин 
Иречек, тогава министър на просвещението, поръчва 5 
метеорологични станции, които разпределя на гимназиите в 
страната. Първите българи, работили с тях са учителите по 
физика.
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В София метеорологичната станция е била до площад „В. 
Левски“. Тя е работила 105 години - до 1992 г. 

Създадена е от учителя по физика в Първа софийска мъжка 
гимназия, а по-късно професор по астрономия в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ -  Марин Бъчеваров, 
който е и първият наблюдател в нея. 



Константин Иречек Марин Бъчеваров
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Тази дейност се считала за толкова важна, че от 07.02.1887 г. 
данните от Софийската метеорологична станция се 
публикуват в изданията на Държавен вестник.



Държавен вестник, брой 15 от 07.02.1887 г.
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Както винаги в началото е имало съмнения и задявки. Когато 
през 1888 г. Спас Вацов издава „Упътване за метеорологични 
наблюдения“ Димитър Петков, като редактор на сатиричен 
вестник, написал с ирония: „А пък нашия Спас Вацов решил 
да издаде упътване за метеорологични наблюдения… Това е 
все едно да садиш лимони и портокали на Витоша и да чакаш 
от тях реколта“. 
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Но през 1892 г., вече като кмет на София, Д. Петков трябва да 
предостави метеорологични данни на фирмата, която ще 
изгражда канализационната система на града. Спас Вацов 
лично му предава необходимите данни с думите: „Нося Ви, 
господин кмете, реколтата от лимоните и портокалите на 
Витоша.“ С времето отношението съществено се променя и 
кметът на София, инж. Иван Иванов, оглавява обществените 
комитети за построяване на метеорологичните станции на 
вр. Мусала и Черни връх.



акад. Спас Вацов – Упътване за метеорологически 
наблюдения
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За да има национална метеорологична служба трябва 
организация. На 20.02.1890 г., с предписание на министъра 
на просвещението Георги Живков, станцията в София добива 
статут на Централна метеорологична станция, която 
организира работата на останалите станции. Тази дата се 
приема за начало на българската метеорологична служба. За 
ръководител е назначен Спас Вацов, учен и общественик, 
действителен член на Българското книжовно дружество от 
1884 г. 
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Първото международно признание на българската 
метеорологична служба е поканата до Спас Вацов да участва 
в първата в Европа конференция на директорите на 
метеорологични служби, проведена през 1891 г. в гр. 
Мюнхен, Германия.



акад. Спас Вацов – Мюнхен 1891 г.
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За по-малко от 4 години в България вече работят 24 метеорологични 
и 60 дъждомерни станции. 

Необходимо е ново развитие. И така, на 01.01.1894 г., по 
предложение на министъра на просвещението Стефан Стамболов, с 
Указ на княз Фердинанд, е създадена самостоятелна държавна 
институция със собствен бюджет – Дирекция на метеорологията към 
Министерството на народното просвещение. Спас Вацов ръководи 
Дирекцията на метеорологията 38 години – от основаването ѝ до 
края на живота си 01.02.1928 г. По това време в България вече има 69 
метеорологични и 174 валежомерни станции.
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След кончината на Спас Вацов, ръководството на Дирекцията 
на метеорологията поема доцент Киро Киров. През 1934 г. в 
България станциите вече са 121 метеорологични и 309 
валежомерни, а Дирекцията на метеорологията се 
преименува в Централен метеорологичен институт. 
Изградени са високопланинските станции на връх Мусала, 
Черни връх и връх Ботев. Доц. Киро Киров е директор, в 
продължение на 22 години - до 01.04.1950 г.



доц. Киро Киров ВСС „Мусала“ – 1932 г.
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Да работиш като метеоролог е било престижна работа. Като 
такива са работили поетите Пейо Яворов – като наблюдател в 
станцията в гр. Чирпан и Димчо Дебелянов – като пресметвач 
в Дирекцията. Това вероятно ги е вдъхновило, Яворов – за 
стихотворението „Градушка“, а Дебелянов – за 
„Метеорологическа идилия“, посветено на работната 
обстановка в метеорологичната служба (непубликувано).



Пейо Яворов Димчо Дебелянов



Д. Дебелянов – 
„Метеорологическа идилия“
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Първото запазено измерване на воден стоеж в България е от 
1858 г. Първият хидрометричен пост е от 1901 г. През 1911 г. 
водомерните постове вече са 11. През 1912 г. към 
Министерството на земеделието и държавните имоти се 
създава „Отделение на водите“, което отговаря за водното 
стопанство в България. Поради войните до 1920 г. 
измерванията са спорадични и само за нуждите на 
практиката. 
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През 1920 г. е приет Закон за водните синдикати. С него се 
създава служба по водите с отдел за хидрография, който да 
администрира водоползванията и да извършва 
хидрометричните и хидрологичните проучвания. 

Това е рождената дата на организираните хидроложки 
изследвания у нас. До 1924 г. вече са били открити 62 
хидрометрични станции. Към 1944 г. в България има 173 
хидрометрични станции.



Закон за водните синдикати 22.10.1920 г.
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Развитието на индустрията и земеделието се нуждаят все 
повече от хидрометеорологично обслужване. Анализът на 
чуждия опит показва, че оптимални резултати могат да се 
получат с обединяване на ресурсите. 

Така, през 1950 г. към Централния метеорологичен институт се 
включват съществуващите към момента метеорологични и 
хидроложки организации и се създава самостоятелна 
Хидрометеорологична служба на България при Министерския 
съвет. За ръководител е назначен акад. Любомир Кръстанов. 



Създаване на ХМС на България – 27.07.1950 г.
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През 1954 г., по примера на СССР, учените са отделени в 
създадения към УХМ Научно изследователски институт по 
хидрология и метеорология, а през 1962 г. те преминават към 
Българската академия на науките.

През 1974 г. в УХМ работят 2 430 станции и над 2 000 души 
персонал.
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С течение на времето научните изследвания в ИХМ все 
повече се отдалечават от нуждите на практиката. За 
метеорологията и хидрологията е жизнено важно новостите 
в науката веднага да се прилагат в практическата дейност. 

Затова от 01.01.1990 г. Правителството отново обединява 
научната и оперативната дейност в Институт по метеорология 
и хидрология, който от 01.08.1991 г. е преименуван в 
Национален институт по метеорология и хидрология. 
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С началото на 21-ви век в БАН все повече се отдава значение 
на фундаменталните научни изследвания. Метеорологията и 
хидрологията, като приложни науки, остават на заден план. 
Нарушена е връзката между потребностите на Държавата и 
осигуряването им. 

По тези причини от 01.01.2019 г. НИМХ излиза от състава на 
БАН и преминава директно към Министъра на 
образованието и науката.
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НИМХ  представлява България в различни международни 
специализирани организации. 

От 1952 г. в Световната метеорологична организация, от 2010 
г. в Европейския център за средносрочни прогнози на 
времето, а от 2014 г. в Европейската организация за 
разработване на метеорологични спътници.
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НИМХ е седалище на Националния комитет към 
Международната хидроложка програма на ЮНЕСКО и 
асоцииран член на Европейската мрежа на националните 
метеорологични служби. В рамките на тези организации 
нашите учени успешно участват в различни научни проекти.

В НИМХ функционира един от 15-те световни 
телекомуникационни центъра на СМО. Учени от НИМХ активно 
участват в голям международен консорциум за развитието на 
регионалния числен прогностичен модел АЛАДИН.



Участие на НИМХ в международни организации
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През изминалите 130 години, освен приложната дейност, пряко 
насочена към обслужване на държавата и обществото, интензивно се 
развиват и научните изследвания. 

Не случайно всички ръководители на Института са били и учени в 
областта на метеорологията и хидрологията. 

Трима от тях са академици: Спас Вацов, Любомир Кръстанов и Георги 
Милошев. Един – Васил Андреев е член кореспондент. Двама са 
професори - Костадин Станчев и Владимир Шаров и четирима 
доценти: Киро Киров, Стефан Стефанов, Константин Цанков и Георги 
Корчев. 
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• През 1891 г. Спас Вацов публикува „Програма за изучаване на 
климата на България с особено внимание върху важните за 
земеделието периодични явления при животните и 
растенията“.

• През 1914 г., в Берлин, от Стайко Стайков е защитена 
докторска дисертация на тема вертикалния температурен 
градиент в България. 

• През 1920 г. от Мавров  е публикуван труда му „Водните сили 
в България“.



Първите научни трудове в Дирекция на 
метеорологията



130 г. метеорология и 100 г. хидрология

• През 1928 г. са създадени първите синоптични карти в 
България, а през 1929 г. излиза монографията на доц. Киров 
– „Климатична скица на България“, в която за първи път се 
разглеждат някои барични центрове на действие и 
пътищата на циклоните в източното Средиземноморие.

• През 1938 г., с предговор от кмета на София инж. Ив. 
Иванов, излиза сборникът „Столична голяма община. 
Климатът на София. 50 години метеорологични наблюдения 
в София 1887–1937“. 



Д-р Стайко Стайков в кабинета си в 
Метеорологичния институт - София
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През 1932 г. акад. Любомир Кръстанов, започва работа като 
асистент в Дирекцията по метеорология. 

До 1959 г., когато става зам.-председател, а от 1962 г. - 
председател на БАН, той вече е създал основните си трудове 
по фазови преходи на водата.



акад. Любомир Кръстанов – учен, преподавател и 
първи ръководител на обединената ХМС
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• От миналото да преминем към настоящето с малко „сухи“ 
факти.

• В края на 2019 г. академичния състав на НИМХ е 64 учени, 
от тях професори 11, доценти 20, гл. асистенти 11, 
асистенти 17, доктори 5.

• През 2019 г. са изпълнени общо 56 научни проекта, от 
които 16 са международни, а учени от НИМХ са участвали в 
15 международни научни форума.



Международни научни проекти – 2019 г.
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• Броят на публикациите през 2019 г. е общо 82, цитирани са 
109 публикации с 256 цитата.

• През 2019 г. в НИМХ се обучават 11 докторанти. 

• Оперативният персонал на НИМХ е от 1 056 служители. 

• Хидрометеорологичната мрежа на НИМХ в момента 
включва общо 980 станции, от които 384 метеорологични, 
573 хидроложки и 23 агрометеорологични.



Метеорологична наблюдателна мрежа – 2019 г.



Хидроложка наблюдателна мрежа – 2019 г.
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• Аерологично сондиране на атмосферата се извършва само 
в Централната аерологична обсерватория в София. От 27 
май 2019 г. отново се прави втори аерологичен сондаж за 
денонощието. 

• В НИМХ се приемат данни от метеорологични спътници, 
обработват се със специализиран софтуер и се създават 
множество продукти за ползване от вътрешни потребители 
и от различни структури на изпълнителната власт.



Модели и спътници
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• Ежедневно се издават прогнози за времето; хидропрогнози 
за очакваното състояние на реките; морски прогнози за 
района на Черно море; агропрогнози за въздействието на 
метеорологичните условия върху селскостопанските 
култури; прогнози за пожароопасност; прогнози за 
„химическото“ време. Те са на базата на информация от 
измерванията и наблюденията в страната и в Европа и на 
резултатите от регионални числени модели, изпълнявани в 
НИМХ. 
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Разработват се както общи прогнози за информиране на 
обществеността, така и специализирани прогнози и 
предупреждения за опасни явления, които се предоставят на 
държавните институции и крупни икономически субекти за 
вземане на управленски решения. 



Измервания



Оценки



Прогнози
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НИМХ поддържа системи за ранно предупреждение от 
различен характер: за наводнение във водосборите на 
реките Марица, Тунджа и Арда;  за замърсявания на 
територията на страната в случай на ядрена авария;   за 
прогноза на разпространение на нефтени разливи в Черно 
море; за управление на качеството на атмосферния въздух в 
община Пловдив; за потенциала на замърсяване с фини 
прахови частици за територията на гр. София, както и 
Системата Метеоаларм за България. 



Системи за ранно предупреждение



Системи за ранно предупреждение
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Както е редно за нас, да се опитаме да погледнем в 
бъдещето. На нас ни предстоят няколко важни задачи. 
Първата от тях е автоматизацията на наблюдателните мрежи. 
Докато в хидроложката мрежа, благодарение на програмно-
целевото финансиране от МОСВ по Закона за водите този 
процес върви, то не така е в метеорологичната мрежа. Едва 
през тази година започваме първите реални действия по 
автоматизация на валежомерната мрежа.
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НИМХ отдавна работи по проблемите, свързани с промените 
в климата. Освен по дейностите с оценка на очакваните му 
изменения у нас до 2100 г. и адаптацията на националното 
стопанство към тях, усилено работим и по проблема с 
екстремните хидрометеорологични явления. 

Нарастването на честотата и интензивността им изисква 
непрекъснато развитие на системите за ранни 
предупреждения. 



130 г. метеорология и 100 г. хидрология

Все по-важен за нашата страна става проблемът със 
засушаването и сушите. Тези явления оказват пряко влияние 
върху водния баланс на страната, на добивите от земеделска 
продукция, на възникването и разпространението на пожари 
и непряко върху туризма, енергетиката, транспорта. 



Климатични промени - последствия



130 г. метеорология и 100 г. хидрология

И накрая най-важното.

Това са хората на НИМХ – учени, специалисти, технически 
персонал, администрация. Те винаги са били верни и 
отдадени на каузата да развиваме нашата наука и практика, 
голяма част от тях започват и завършват трудовия си път в 
Института. Осигуряват непрекъснатата денонощна работа и 
не губят вярата си в бъдещето на Националния институт по 
метеорология и хидрология.



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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