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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                             (Платика) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Дунавски риби!B(

Abramis brama

Тип: Chordata

Abramis brama

Клас: Actinopterygii
Разред: Clupeiformes
Семейство: Clupeidae

Платика

Царство: Animalia

(Linnaeus, 1758)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                              (Руска есетра) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Есетрови риби!B(E

Acipenser gueldenstaedti

Тип: Chordata

Acipenser gueldenstaedti

Клас: Actinopterygii
Разред: Acipenseriformes
Семейство: Acipenseridae

Руска есетра

Царство: Animalia

Brandt & Ratzeburg, 1833
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                        (Шип) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Есетрови риби!B(E

Acipenser nudiventris

Тип: Chordata

Acipenser nudiventris

Клас: Actinopterygii
Разред: Acipenseriformes
Семейство: Acipenseridae

Шип

Царство: Animalia

Lovetzky, 1828
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                    (Чига) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Есетрови риби!B(E

Acipenser ruthenus

Тип: Chordata
Клас: Actinopterygii
Разред: Acipenseriformes
Семейство: Acipenseridae

Царство: Animalia

Acipenser ruthenus

Чига
Linnaeus, 1758
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                   (Пъструга) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Есетрови риби!B(E

Acipenser stellatus

Тип: Chordata
Клас: Actinopterygii
Разред: Acipenseriformes
Семейство: Acipenseridae

Царство: Animalia

Acipenser stellatus

Пъструга
Pallas, 1771



Риби в реки
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                              (Немска есетра) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Acipenser sturio

Тип: Chordata

Acipenser sturio

Клас: Actinopterygii
Разред: Acipenseriformes
Семейство: Acipenseridae

Немска есетра

Царство: Animalia

Linnaeus, 1758
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                             (Говедарка) - места по Аспект 2Alburnoides bipunctatus

Тип: Chordata

Alburnoides bipunctatus

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Говедарка

Царство: Animalia

(Bloch, 1782)

ЛЕГЕНДА
Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти

стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти

стоящи водни обекти

Места за мониторинг 
по Аспект 2 по подходи

Риби в реки!B(



Дунавска скумрия (Alosa immaculata)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                 (Карагьоз) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!A(

Alosa immaculata

Тип: Chordata
Клас: Actinopterygii

Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Alosa immaculata

Разред: Clupeiformes
Семейство: Clupeidae

Карагьоз (Дунавска скумрия)
Bennett, 1835
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                          (Распер) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Aspius aspius

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Дунавски риби!B(

Aspius aspius

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Распер
(Linnaeus, 1758)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                             (Атерина) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Atherina boyeri

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Atherina boyeri

Клас: Actinopterygii
Разред: Atheriniformes
Семейство: Atherinidae

Атерина
Risso, 1810
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                    (Струмски гулеш) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Barbatula bureschi

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Barbatula bureschi

Клас: Actinopterygii
Разред: Clupeiformes
Семейство: Balitoridae

Струмски гулеш
(Drensky, 1928)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                           (Бяла мряна) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА
Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Barbus barbus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Дунавски риби!B(

Barbus barbus

Клас: Actinopterygii
Разред: Clupeiformes
Семейство: Cyprinidae

Бяла мряна
(Linnaeus, 1758)

!B(E

Места за мониторинг по Аспект 2
на друг вид в който картирания
вид е установен



Риби в реки
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!B(

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                (Маришка мряна) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Barbus cyclolepis

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Barbus cyclolepis

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Маришка мряна
Heckel, 1837



Риби в реки

!B(

!B(

!B(

!B(
!B(

!B(
!B(

!B(

!B(

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                               (Кримска мряна) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Barbus tauricus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Barbus tauricus

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Кримска мряна
Kessler, 1877



Сладководни риби в езера-1

!(1!(1!(1!(1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                              (Шабленско попче) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!(1

Benthophiloides brauneri

Тип: Chordata

Benthophiloides brauneri

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Gobiidae

Шабленско попче

Царство: Animalia

Beling & Iljin, 1927 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                              (Брияна) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Chalcalburnus chalcoides

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Сладководни риби в езера-1!(1

Chalcalburnus chalcoides

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Брияна
(Gueldenstaedt, 1772)



Риби в реки
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                                ( Вардарски скобар) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Chondrostoma vardarense

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Chondrostoma vardarense

Разред: Clupeiformes
Семейство: Cyprinidae

Вардарски скобар
Karaman, 1928 



Сладководни риби в езера-2

!(2

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                            (Езерна цаца) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!(2

Clupeonella cultiventris

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Clupeonella cultriventris

Разред: Clupeiformes
Семейство: Clupeidae

Езерна цаца
(Nordmann, 1840)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                (Струмски щипок) - места по Аспект 2Cobitis strumicae

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Cobitis strumicae

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cobitidae

Karaman, 1955

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Риби в реки!B(

!B(E

Места за мониторинг по Аспект 2
на друг вид в който картирания
вид е установен

Струмски щипок



!B(
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N

Тип: Chordata

Cottus gobio

´

Клас: Actinopterygii
Разред: Scorpaeniformes
Семейство: Cottidae

Главоч

Царство: Animalia

Linnaeus, 1758

Карта за                        (Главоч) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА
Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти

стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти

стоящи водни обекти

Места за мониторинг 
по Аспект 2 по подходи

Риби в реки!B(

Cottus gobio



Сладководни риби в езера-1
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                              (Див шаран) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!(1

Cyprinus carpio

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Cyprinus carpio

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Див шаран
Linnaeus, 1758
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                           (Хамсия) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Engraulis encrasicholus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Engraulis encrasicholus

Клас: Actinopterygii
Разред: Clupeiformes
Семейство: Engraulidae

Хамсия
(Linnaeus, 1758)



Риби в реки
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                           (Балканска кротушка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Gobio kessleri

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Gobio kessleri

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Балканска кротушка
Dybowsky, 1862



Риби в реки
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                    (Малка кротушка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Gobio uranoscopus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Gobio uranoscopus

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Малка кротушка
(Agassiz, 1828)



Дунавски риби

!B(!B(!

B(
!B(!B(

!B(!B(

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                                  (Ивичест бибан) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Gymnocephalus schraetser

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Gymnocephalus schraetser

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Percidae

Ивичест бибан
(Linnaeus, 1758)



!B(E!B(E!B(E
!B(E

!B(E

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                    (Моруна) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Есетрови риби!B(E

Huso huso

Тип: Chordata
Клас: Actinopterygii
Разред: Acipenseriformes
Семейство: Acipenseridae

Царство: Animalia

Huso huso

Моруна
(Linnaeus, 1758)



Сладководни риби в езера-2

!(2

!(2!(
2!(2 !(2

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                            (Кавказко попче) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!(2

Knipowitschia caucasica

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Knipowitschia caucasica

Разред: Perciformes
Семейство: Gobiidae

Кавказко попче
(Berg, 1916)



Риби в реки

!B(

!B(

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                         (Върловка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Leucaspius delineatus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Leucaspius delineatus

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Върловка
(Heckel, 1843)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                            (Малък речен кефал) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Leuciscus borysthenicus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Сладководни риби в езера-1!(1

Leuciscus borysthenicus

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Малък речен кефал
(Kessler, 1859)



Риби в реки
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                    (Речен кефал) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Leuciscus cephalus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Leuciscus cephalus

Разред: Clupeiformes
Семейство: Cyprinidae

Речен кефал
(Linnaeus, 1758)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                                      (Лихнус) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Mesogobius batrachocephalus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Клас: Actinopterygii

Mesogobius batrachocephalus

Разред: Perciformes
Семейство: Gobiidae

Лихнус
(Pallas, 1814)



Виюн (Misgurnus fossilis)

!M( !M(!M(
!M(

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 25 50 75 10012.5
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                  (Виюн) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!M(

Misgurnus fossilis

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Misgurnus fossilis

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cobitidae

Виюн
(Linnaeus, 1758)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                      (Речно попче) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Neogobius fluviatilis

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Бентосни риби!B(

Neogobius fluviatilis

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Gobiidae

Речно попче
(Pallas, 1814)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                               (Стронгил) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Neogobius melanostomus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(@
Морски риби (подход трал)!(III

Риби в реки!B(
Бентосни риби!B(

Neogobius melanostomus

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Gobiidae

Стронгил
(Pallas, 1814)



Сладководни риби в езера-1
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                              (Речен костур) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Perca fluviatilis

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Perca fluviatilis

Разред: Perciformes
Семейство: Percidae

Речен костур
Linnaeus, 1758
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                            (Черноморски калкан) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Psetta maxima

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Psetta maxima

Клас: Actinopterygii
Разред: Pleuronectiformes
Семейство: Scophthalmidae

Черноморски калкан
(Linnaeus, 1758)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                       (Деветигла бодливка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Pungitius platygaster

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Сладководни риби в езера-2!(2

Pungitius platygaster

Клас: Actinopterygii
Разред: Gasterosteiformes
Семейство: Gasterosteidae

Деветигла бодливка
(Kessler, 1859)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                       (Лупавец) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Rutilus frisii

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Сладководни риби в езера-1!(1

Rutilus frisii

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Лупавец
(Nordman, 1840)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                          (Бабушка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Rutilus rutilus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Риби в реки!B(
Сладководни риби в езера-1!(1

Rutilus rutilus

Клас: Actinopterygii
Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Бабушка
(Linnaeus, 1758)



Бентосни риби
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                         (Български щипок) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Sabanajewia bulgarica

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Sabanejewia bulgarica

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cobitidae

Български щипок
(Drensky, 1928)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                         (Балкански щипок) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Sabanejewia balcanica

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Sabanejewia balcanica

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cobitidae

Балкански щипок
(Karaman, 1922)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                        (Балканска пъстърва) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Salmo trutta

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Salmo trutta

Разред: Salmoniformes
Семейство: Salmonidae

Балканска пъстърва
Linnaeus, 1758



!B(!B(!

B(
!B(!B( !B(!B(

!(1!(1!(1!(1!(1!(1!(1

!(1!(1!(1!(1!(1!(1!(1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 25 50 75 10012.5
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                 (Обикновена бяла риба) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Sander lucioperca

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Дунавски риби!B(
Сладководни риби в езера-1!(1

Sander lucioperca

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Percidae

Обикновена бяла риба
(Linnaeus, 1758)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                          (Сом) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Silurus glanis

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Дунавски риби!B(
Сладководни риби в езера-1!(1

Silurus glanis

Клас: Actinopterygii
Разред: Siluriformes
Семейство: Siluridae

Сом
Linnaeus, 1758
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                 (Цаца) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Sprattus sprattus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Клас: Actinopterygii

Sprattus sprattus

Разред: Clupeiformes
Семейство: Clupeidae

Цаца
(Linnaeus, 1758)



Бентосни риби
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                   (Черноивичеста морска игла) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Sygnathus abaster

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Syngnathus abaster

Клас: Actinopterygii
Разред: Syngnathiformes
Семейство: Syngnathidae

Черноивичеста морска игла
Risso, 1826 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                              (Черноморски сафрид) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Trachurus mediterraneus

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби подход трал)!(@

Trachurus mediterraneus

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Carangidae

Черноморски сафрид
(Steindachner, 1868)



Умбра (Umbra krameri)

!U(

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                              (Умбра) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!U(

Umbra krameri

Тип: Chordata

Umbra krameri

Клас: Actinopterygii
Разред: Esociformes
Семейство: Umbridae

Умбра

Царство: Animalia

Walbaum, 1792



Риби в реки
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                               (Маришки морунаш) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Vimba melanops

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Клас: Actinopterygii

Vimba melanops

Разред: Cypriniformes
Семейство: Cyprinidae

Маришки морунаш
(Heckel, 1837)



Дунавски риби
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                           (Малка вретенарка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Zingel streber

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Zingel streber

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Percidae

Малка вретенарка
(Siebold, 1863)



Дунавски риби
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                         (Голяма вретенарка) - места по Аспект 2

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

!B(

Zingel zingel

Тип: Chordata
Царство: Animalia

Zingel zingel

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Percidae

Голяма вретенарка
(Linne, 1766)
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата страна – I фаза" 
Договор № 2600/30.07.2013г. "Теренни проучвания на разпространение и численост на риби"

Изпълнителна агенция 
по околна среда

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

0 20 40 60 8010
Km

Картографска проекция: 
WGS 1984, UTM, Зона 35N ´

Карта за                                                   (Тревно попче) - места по Аспект 2  

ЛЕГЕНДА

Разпространение по литературни данни

Потенциални местообитания

Места за мониторинг по Аспект 1

EEA GRID 10x10 km

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

реки и други линейни обекти
стоящи водни обекти

Места за мониторинг
по Аспект 2 по подходи

Zosterisessor ophiosephalus

Морски риби (подход далян)!(III
Морски риби (подход трал)!(@

Тип: Chordata

Zosterisessor ophiosephalus

Клас: Actinopterygii
Разред: Perciformes
Семейство: Gobiidae

Тревно попче

Царство: Animalia

(Pallas, 1814)
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