
В последния ден от научната конференция (25.09. неделя) организаторите предвиждат посещение и 

време за отдих на два, емблематични за Западна Стара планина, обекта – Клисурски манастир и Петрохански 

проход. 

Клисурският манастир „Св. Св. Кирил и Методий” е действащ девически манастир.  Той е четвъртият 

по големина в България. Намира се на 85 km от София и на 9 km от Берковица в подножието на северните 

склонове на Стара планина, под в. Тодорини кукли. От 1240 г. по тези земи е съществувал манастир, наречен 

Пустия. Многократно е опожаряван, разрушаван и отново съграждан от християнското население. Едно от 

най-важните имена, свързани с духовното средище, е Архимандрит Антим от Берковица – ктитор и игумен на 

Клисурския манастир. През Възраждането той се заема с възстановяването на манастира. През 1869 г. със 

собствени средства построява магерницата, а след това и параклиса „Св. Никола”. От 1887 г. до 1890 г. дядо 

Антим дарява средства за построяването и на великолепния храм „Св. Равноап. Кирил и Методий”. В 

сегашния си вид църквата на манастира е реставрирана през 1936-37 г., когато самоковски майстори 

изработват забележителен иконостас и стенописи. Клисурският манастир, твърдина на Кирило-Методиевото 

дело, е най-привлекателният кът в района за разходка и почивка и с 

времето се превръща в най-големият духовен център на 

Северозапада.  

 

 

 

 

 

 

След посещението на живопиския Клисурски манастир, участниците 

и гостите на конференцията ще имат време за кратък отдих и почивка на Петроханската седловина, където се 

намира и едноименият проход. Разположен на 1409 m надм. вис., той е бил използван още от римляните за 

преодоляването на билото на Западна Стара планина. През 1868 г.  е прокаран шосеен път, където Петър 

Ангелов от Берковица построява хан. Съчетанието от името на собственика и построения от него хан 

придобива популярност и проходът започва да се нарича Петров хан (Петрохан). Петроханския проход 

разкрива впечатляващи гледки към планините Козница и Берковска планина. Той свързва долините на река 

Нишава и река Бързия. Общата му дължин е около 25 km. На седловината са изградени метеорологична 

станция, ресторант, бензиностанция, мотел, язовир-изравнител на ВЕЦ "Петрохан", хижа 

Петрохански проход (20 места). На 2 km югоизточно се намира 

хижа Петрохан (76 места), от която водят началото си маркирани 

пътеки към х. Ком, х. Пробойница и в. Тодорини кукли (1785 m). 

 


