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Доброволческа методика за мониторинг на костенурки по проект „Костенурки, птици и растения в 

Западна България” 

Описание на локалитет ПП Витоша (Горна Диканя) 

Данни за формуляра; местност Топли дол, село Горна Диканя;  област Перник, EKATTE: 

68134,  Община: Радомир, Код община: PER36; NUTS: BG41; РУГ – Кюстендил; РИОСВ 

– Перник; Държавно горско стопанство - ДГС „Радомир”.; Биогеографски район – 

алпийски; Мястото попада в – „Природен парк Витоша”; Други защитени територии: 

Натура 2000 – „пЗЗО и СЗЗ BG0000113 Витоша” 

 

Взима се автобус на фирма Юнион Ивкони от автогара Сердика (пред централна ж-п гара 

малката автогара) автобус за Дупница (долу е разписанието), който минава през Долна 

Диканя (в София има междинни спирки на Руски паметник и автогара Запад (Овча купел) 

– дадено е примерно разписание по часове от началния час. Слиза се на спирка Долна 

Диканя след преминаване покрай язовир Долна Диканя при острия завой на пътя на дясно.  

Оттам се поема навътре на изток в планината между Витоша и Верила по шосето в 

квартала между къщите на Долна Диканя  водещ в долината на рек Топли дол под ъгъл 90 

градуса на посоката по коята продължава автобуса и в същата посока от която е дошъл. 

След 560 метра пътя се разклонява прави се десен завой, върви се 50 метра на юг 

перпендикулярно на посоката на долината и веднага пак се свива вляво с което пак се 

тръгва по долината, като къщите оредяват. След 890 метра долината се разклонява на 2-ве, 

а асфалта се насочва на север. В този момент трябва се хванат черните пътища водещи на 

изток покрай последните махал на Диканя. Тези махали са в подножите на било, което е 

извън ПП Витоша. По черния път който поема на изток по дъното на долината се пресича 

поток спускащ се откъм Витоша и вливащ се в рекичката Топли дол идваща откъм 

Верила. Този поток е границата на ПП Витоша. Следващото било вече няма къщи (в парка 

е) черния път се разклонява на 2-ве, а там се намира и хабитата на сухоземните 

костенурки. Когато се достигне района за обхождане се включва GPS устройството, 

записва се часа във формуляра и започва обхождането по трансекта. 

Пътя до мястото общо е 1.9 км, а площта на местообитанието за обхождане е 62 хектара. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000113&siteType=HabitatDirective
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http://novplamak.com/schedule.html 

Фирма "НОВ ПЛАМЪК" ООД Автобусна линия  

София - Д. Диканя - Г. Диканя - Дрен 

Първа спирка - Автогара Сердика (срещу Централна Автогара) 

 

от понеделник до петък: 

 

 

  от Автогара Сердика - 07:15 ; 12:15; 18:15 

  от Дрен - 06:00 ; 08:45 ; 17:00 

събота, неделя и празници: 

 

 

  от Автогара Сердика - 07:15 ; 9:45 ; 12:15 ; 15:45 

  от Дрен - 08:45 ; 11:15 ; 13:45 ; 17:00 

Телефон за връзка със шофьора - 0899960673  
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