
Програма на презентациите 

Presentations Program 

 
23 ноември, четвъртък/23 Nov, Thursday 

 

Голяма зала/Big Hall 
 

В памет на Ули Щек/In Memory of Ueli Steck 

18:30-18:55ч. – “Да чуем Ули Щек” (Франция, 2014, Кристоф Рела, 21’/ “Hommage 

à Ueli Steck”, France, 2014, Christophe Raylat, 21’) 
Откъс от един по-дълъг филм, с който ще отдадем почит към паметта на големия 
алпинист, загинал тази пролет при инцидент по склоновете на Нупце (7861 м). 

 

18:55-19:30ч. – среща с Алексей Жалов и Стефан Цонев по повод 40-годишнината от 
уникалния медицински експеримент за престой на хора в изолирана среда, в чиито 

рамки двамата прекарват без контакт с външния свят 62 дни (от 18 септември до 19 

ноември 1977 г.) в пещерата Десни сухи печ, намираща на около 2 км в югоизточна 
посока от селото Долни Лом, община Чупрене, Видинска област.   
 

19:30-20:00ч. – 25 г. от първото българско изкачване на Гашербрум-2 (на 23 юли 

1992 г., Господин Динев и Радко Рачев) в рамките на суперлека и нискобюджетна 
експедиция на туристическо дружество “Амбарица” (Троян), под ръководството на 
незабравимия Минко Занковски. 

 

20:00-20:15ч. – почивка/break 

 

20:15-20:45ч. – представяне на Никола Корчев (1931-2006 г.), български скулптор, 

внук на опълченеца спасил Самарското знаме, фотограф и кинооператор, един от най-

добрите катерачи в историята на българския алпинизъм, чрез филмова импресия с 
автори Николай Йотов, Иво Йотов и Огнян Петков.  
 

20:45-21:15ч. – представяне на Александър Стрезов (1942-2006 г.), една от най-

ярките фигури в българската спелеология, по случай 75 годишнината от рождението 

му,  прожекция на филма на Милан Огнянов “Духлата”. 

 

21:15-22:05ч. – среща с участници в пещерния клуб “Под Ръбъ”, които направиха 
най-голямото географско откритие на територията на България в последните години, 

установявайки, че пещерата Колкина дупка (минус 540 м при дължина 4 километра) в 
планината Понор (Западна Стара планина), в землището на село Зимевица, община 
Своге, е най-дълбоката у нас.  
 

 
 

 



 

 
24 ноември, петък/24 Nov, Friday 

Голяма зала/Big Hall 
 

17:15-17:30ч. – Специален панел „Дестинация Мароко“/Special program 

“Destination Morocco” - представяне на Кралство Мароко от Нейно 

Превъзходителство г-жа Закия ел Миадуи, посланик на Кралство Мароко в 

София/presentation of Ambassador of the Kingdom of Morocco Zakia el Мidaoui.  

 

17:30 – 18:00ч. – презентация на Лайла Уаши (Мароко)/presentation of Laila Ouachi 

(Morocco)  
 – важна и ярка фигура в обществения живот на Мароко, организираща мащабни 

събития на границата между спорта и културата в родината си, като световното 

кайтсърфинг-турне, прекосяването на пустинята Дакхла или “Сахрауя”  (бягане, в което 

участват отбори от по две жени)  

 

18:00 – 18:30ч. - Насер Ибн Абделджалил (Мароко)/Nacer Ibn Abdeljalil (Morocco) – 

първият мароканец, стъпил на Еверест и стигнал до Северния полюс.    
 

18:25-19:25ч. – презентация на Малгожата Войтачка (Полша)/presentation of 
Malgorzata Wojtaczka (Poland) - ветроходка, пещернячка и участничка в полярни 

експедиции, първата полякиня и седмата жена, стигнала соло и без никаква странична 
помощ до Южния полюс на 25 януари 2017 г. 
 

19:25-20:05ч. – 50 и 45 г. от първите български изкачвания на пик Авицена (някога 
пик Ленин, 7134 м) и пик Исмаил Сомони (някога пик Комунизъм, 7495 м), среща с 
Ангел Петров, Георги Атанасов и Сандю Бешев – първите българи, изкачили 

седемхилядник, и Кънчо Долапчиев и Огнян Балджийски. Прожекция на филма 
“Българи на пик Комунизъм” (България, 1972, Енчо Петков, Милан Огнянов, 35’). 

 

20:05-20:15ч. – почивка/break 

 

20:15-21:15ч. – презентация на Матео делла Бордела (Италия)/presentation of 
Matteo della Bordella (Italy) - един от най-известните и най-силните съвременни 

алпинисти на Италия, а следователно и в света. Има изкачвания в различни части на 
света, в това число в Англия, Испания, Швейцария, САЩ, Мексико, Чили и 

Аржентина. От 2006 г. е приет в изключително престижния клуб “Паяците от Леко” 

(Ragni di Lecco). Носител е на Наградата на името на Рикардо Касин (Premio Cassin) 

през 2008 и 2009 г. в категорията “Алпинизъм”. През 2015 г. е удостоен с приза 
“Златната Гриньета” (“Grignetta d'oro”) за най-добър италиански алпинист – въз основа 
на постиженията му в последните две години и за визионерския му подход към 

катеренето и алпинизма.  
 

21:15-22:15ч. – презентация на Боян Петров (България) “10x8000 – по пътя към 
Хималайската корона“ -  през 2016 г. изкачва Анапурна (8091 м), Макалу (8463 м), 

Нанга Парбат (8126 м), а през 2017-та – Гашербрум-2 (8035 м) и Дхаулагири (8167 м). 

Вече има 10 главни осемхилядника в актива си. Целта му е да стане първият българин, 



стъпил на всичките 14 върха над 8000 м и 20-тият човек в света направил това без 
употреба на кислород. 

 
23:00ч. – ПАРТИ вечер, фестивално намаление – бар “BaseCamp”, адрес: ул. „Цар 

Симеон“ 81/PARTY night, festival discount, bar “BaseCamp”, DJ LUBAKA – 

Lubomir Balabanski, address: “Tzar Simeon” 81, str. 

 
25 ноември, събота/25 Nov, Saturday 

 
Голяма зала/Big Hall 

 
15:25-15:55ч. – отбелязване на 50-годишнината от първата самостоятелна 

българска експедиция в екзотична планина, на върха Демавенд (5672 м) във 
веригата Елбурс, Северен Иран. На 4 юли 1967 г. на върха стъпват участници в 12-

членна пловдивска експедиция (Иван Табаков – главен ръководител, Васил Стойчев – 

зам.-ръководител, Георги Имов – технически ръководител, д-р Николай Атанасов – 

лекар, Илия Халембаков, Димитър Русев, Марко Сотиров, Стойчо Стойчев, Стоян 

Загорски, Милко Чернев, Славчо Балтаджиев и Петър Коев). Среща с някои от живите 
участници в екипа.  
   

15:55-16:55ч. – презентация на Пьотр Херцог (Полша)/presentation of Piotr Hercog 
(Poland) -  един от най-силните европейски планински бегачи, носител на многобройни 

награди от престижни състезания, през 2017 г. победител в планинското бягане “Ultra 

Fiord” в Чилийска Патагония (100 мили, 7000 метра положителна денивелация), първи 

в категорията “Чуждестранни състезатели” на маратона на името на Тензинг Норгей и 

Едмънд Хилари (“Tenzing Hillary Everest Marathon”) 

 

16:55-17:55ч. – презентация на Антоан Жирар (Франция)/presentation of Atoine 
Girard (France) - световен рекордьор по височина на полета с параплан, след като на 
23 юли 2016 г. прелетя над осемхилядника Броуд пик (8047 м) в Каракаром на височина 
8127 метра. По професия е учител, а по душа – търсач на приключения и екстремен 

спортист, практикуващ също алпинизъм, планинско бягане, ски-алпинизъм, планинско 

колоездене, уиндсърфинг и т. н. 

 

17:55-18:10ч. – почивка/break 

 

18:10-19:00ч. – връчване на наградите от 17-тия БанскоФилмФест/Award ceremony 

of 17
th

 BanskoFilmFest 
 

19:00-20:00ч. – презентация на Сара Аутън (Великобритания)/presentation of Sarah 

Outen (United Kingdom) -  първата жена в света, направила околосветска обиколка 
само със силата на своите мускули – с бягане, гребане и колоездене, завършена на 3 

ноември 2015 г., носеща името “London2London: Via the World”. В рамките й (също 

като първата дама) прекосява сама с гребна лодка и в режим на пълна автономност (без 
никаква странична помощ или придружаващ плавателен съд) Тихия океан от Япония до 

Аляска (150 дни, 3750 морски мили) и Атлантическия океан (след 143 дни и сблъсък с 
урагана Хоакин).   



 

20:00-21:00ч. – презентация на Ерик Макнейър-Лондри (Канада)/presentation of 
Eric McNair Landry (Canada) - световен рекордьор за преминато разстояние със ски и 

кайт за 24 часа – 595 км, един от най-младите хора в света, достигнали до Южния 
полюс (два пъти) в режим на пълна автономност, без никаква странична помощ и без 
предварително организирани депа с храна, гориво и екипировка по маршрута или пък 

“заброски” от въздуха.  
 

21:00-22:00ч. – презентация на Герлинде Калтенбрунер (Австрия)/presentation of 
Gerlinde Caltenbrunner (Austria) -  първата жена, изкачила всичките 14 главни 

осемхилядника на Земята без кислород. Носителка на редица, най-важни от които са: 
Планинарската награда на името на Крал Албер (2010 г.), “Алпинист на годината” на 
Алпийския клуб в Мюнхен (2010 г.), Златен почетен знак за заслуги към Република 
Австрия (2011 г.), “Изследовател на годината” на Националното географско дружество 

(2012 г.). 

 
23:00ч. – ПАРТИ вечер, фестивално намаление –„Орлово гнездо”, адрес: пл. 

„Никола Вапцаров“/PARTY night, festival discount,  “Orlovo gnezdo”, address: 

“Nikola Vapcarov” square. 

 

 
 

26 ноември, неделя/26 Nov, Sunday 
Голяма зала/Big Hall 

 
11:00-12:00  –  презентация на Негово Превъзходителство Г-н Стефано Балди, 

посланик на Република Италия в София /presentaiton of Ambassador of Italy 
Stefano Baldi - представя една от най-невероятните и най-смайващите истории в 
световния алпинизъм. Неин герой е знаменитият италиански дипломат, общественик, 

писател, пътешественик и алпинист Феличе Бенуци. Бенуци бяга от английски затвор 

в подножието на Маунт Кения със сънародниците си Джовани Балето и Винченцо 

Барзоти. Тримата не устояват на изкушението да изкачат една от кулминациите (Пойнт 
Ленана) на изключително красивия, втори по-височина връх на Черния континент. 
Феличе Бенуци описва това приключение в превърналата се в бестселър книга “Бягство 

на Маунт Кения”.  

 

12:00-13:00ч. – презентация на Петер Хабелер (Австрия)/presentation of Peter 

Habeler (Austria) - една от най-големите фигури в историята на световния алпинизъм, 

участник в първото изкачване на Еверест без употреба на кислород на 8 май 1978 г. 
заедно с Райнхолд Меснер, което поставя началото на нова ера в човешкото общуване с 
най-високите планини на Земята, със смайващ актив от зимни и летни изкачвания и 

премиери в Алпите и Доломитите. А през лятото на миналата година, вече на 74 

години, Петер смая всички, изкачвайки отново северната стена на Айгер. Негов 
партньор бе по-младият с близо половин век от него Давид Лама. 
След презентацията Петер Хабелер ще раздава автографи на книгата си, издадена 

на български „Целта е върхът“. 

 



 

Организаторите си запазват правото на промени в програмата! 

 
 


