
Знамето ни  се развя на върха на най-високата точка 
в Европа, след като бе забито лично от единия от соб-
ствениците на „Екометал Инженеринг” Йордан Стоянов 
– издател на списанието. Това стана  на 8-и септември 
около 16 часа местно време в рамките на експедицията 
„Споделени върхове”, смел и амбициозен проект, оглавен 
от алпиниста Иван Кожухаров. Събитието бе широко от-
разено в българските и чуждите медии. За последното 
екипът на ЕЗДА има своята изключителна  професионал-
на роля  като медия-партньор и пресцентър на изкачва-
нето. 

Текст: Езда

Снимки: Валери Пелтеков и експедиция „Монблан2009”
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На пръв поглед всичко изглежда доста 
рутинно и съвсем нормално за група ал-
пинисти да изкачат поредния набелязан 
връх. Но случаят е различен.  В центъра на 
експедицията  „Споделени върхове” е пара-
лизираният Иван Кожухаров, за който по 
всички закони на човешката физика кате-
ренето на върхове e напълно невъзможно.

Животът на Иван се променя изцяло, 
след като алпинистът е затрупан от ка-
менопад точно при опит за катерене на 
съседен на Монблан връх  преди 19 години. 
Оттогава той е в инвалиден стол, с нару-
шени функции на гласовите връзки и тер-
манестезия*. Въпреки всичко това Иван 
не се предава и започва нов живот. При-
мирил се със станалото, но не се предал 
пред обстоятелствата. Хоризонтите, 
които виждал от инвалидната си количка, 
не били единствените, които той искал 
да съзерцава. Една от мечтите му била 
отново да се върне в Алпите и да изкачи 
върха Монблан. Благодарение на приятели-
те си, тяхната подкрепа и всеотдайност 
10 години след инцидента Иван Кожухаров 
се връща  в големия алпинизъм. А след още 
10 със сърцатата помощ на всеотдайни-
те си планински другари покорява и евро-
пейския първенец Монблан.

Пътят към заснежените Алпи започва 
на 29-и срещу 30-и август. През нощта 
групата тръгва от София  към Франция 
с автобус и…конско ремарке. Тази малка 
подробност я знаят само 35-те алпини-
сти, които разполагат цялото си оборуд-
ване и провизии в луксозна конна каравана, 
пригодена специално за случая. Та нали в 
подобни ситуации всеки помага с как-
вото може. Вътре е натоварен и 1 тон 
минерална вода, дарена и предоставена 
от фирма „Aqua Trade Relations“, дилър на 
минералната вода „Девин“. Автобусът и 
караваната са осигурени от „Екометал 
Инженеринг“,  генерален спонсор на експе-
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дицията. Прякото финансиране е от мобилния оператор Мtel. 
Докато веселата компания  пътува към френския град Шамони (в 

подножието на Монблан) с една нощувка в Словения, друга бригада 
от около 7 алпинисти вече снове и подготвя трасето. Това е и 
първата работна група.

На 31 август всички вече са заедно. Иван пристига в Шамони и 
с голямо учудване разглежда мониторинга от вестници, списания, 
агенции и телевизии, които в България са отразили предварителна-
та пресконференция. Идеята му е придобила национална и междуна-
родна известност, за разлика от предишните му подвизи, когато 
в същото положение изкачва Мусала, Вихрен, Рила, Мальовица и др. 
Дори не предполага, че в повечето спортни форуми има стотици 
фенове и хиляди непознати симпатизанти, които го подкрепят. 

Групата, обединена около Иван и идеята му за споделени върхо-
ве, вече е събрана. Времето тече, нижат се часове, обсъждат се 
стратегии за катеренето, следи се прогнозата, но най-вече върви 
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онова балканско настроение, което могат да 
спретнат български юнаци, събрани на едно 
място и една маса. Но нали знаете приказката: 
кой умее и да се весели добре – този, който 
и добре работи. Това са дни, в които различ-
ни работни групи „проиграват“ трасето, на-
белязват местата за поставяне на лебедки, 
бележат площадките… Подготовката е много 
голяма и тежка. Всеки ден различна група се 
катери до хижа „Космик“. Щафетният принцип 
осигурява освен необходимата  аклиматизация, 
и подготовка на парапети, остановки, тераси 
и ред други неща.

В шегите и закачките времето минава бър-
зо. Основната група с Иван Кожухаров тръгва. 
С помощта на телеферик (голяма кабина, по-
добно на лифтово съоръжение, но с капацитет 
60 – 70 човека с оборудване и багаж) тръгва 
към основната цел. 

След слизане от телеферика (пътуват 25 мин 
с междинна станция) Иван се поема от първата 
група. Това е връх Егюи дьо Миди 3850 м, което 
е и първата съществена техническа трудност 
в началото на маршрута. Всички се дооборуд-
ват с котки, гети …и тук е моментът, ако 
някой се колебае да се върне. Започва първото 
снежно предизвикателство. Всъщност групата 
вече е нависоко, но предстои слизане към хижа 
„Космик“, тя е разположена по-ниско – на 3600 м.  
Повечето от бойната дружина вече е изминала 
този маршрут минимум 5 – 6 пъти. Изминава 
се за около час – час и половина. От телефе-
рика до хижата и обратно. Но екипът с  Иван 
и шейната вървят повече от 3 часа към хижа 
„Космик”. 

Там предстои да се уточнят последни ин-
струкции, координация на различните работни 
групи, разстановка на свършеното по трасето 
за последните  осем дни, искрени пожелания за 
успех, мъжки очи, пълни с приятелство. 

Всички са готови за Иван! Иван е готов за 
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Монблан. На  8 септември в 1 часа след полунощ Иван 
Кожухаров тръгва към жадувания връх. Всички присъст-
ващи алпинисти отново са разпределени в групи по 8 
човека. И всяка с ясна цел, поддръжка и задача. Всичко 
се следи от координатор. Първата група вече е напра-
вила първата остановка и е монтирала лебедка, която 
ще помага на Иван и шейната, в която е разположен. 
Общо групата работи с три лебедки и 2000 метра въ-
жета. Изграждат площадки за изтегляне по склоновете. 
Изнесени са  600 метра парапетни въжета, клинове и 
трасиращи флагчета.

Маршрутът на алпинистите минавал през още два 
върха с височина над 4000. Неслучайно казват, че това е 
маршрутът на четирихилядниците Мон Блан дьо Такюл  
(4250м), Мон Муди (4400м).  Преодоляваш ги и чуваш, как 
Монблан те зове на 4808 м.   

 Българите започват траверса през трите върха. 
Катерят, дърпат, слизат, качват, викат, крещят…. 

но накрая всички ликуват! Иван Кожухаров е на върха. 
Иван подчини Монблан. Върхът бе под безжизнените му 
крака, но сърцето му туптеше там горе на 4808 метра. 
Следват снимки. Побиване на знамена. Групата победи-
тели изпява българския химн. За мнозина обаче остава 
неизвестен фактът, че долу в подножието останалите 
работни групи не стигат до заветната цел – те жерт-
ват славата в името на идеята. Важното е Кожухаров 
да пребори хребета. 

Следва спускане, което всъщност често е по-тежко 
от изкачването. Отново въжета, и отново най-важното 
е Иван да се завърне в добра форма. Всички са запознати 
със състоянието му. Той няма никакво усещане за студ и 
топлина. Не се поти. Ако премръзне, дори няма да разбе-
ре. Приятелите му непрекъснато следят температура-
та на тялото му чрез специални термодатчици. Лицето 
му трябва непрекъснато да се маже със защитен крем 
против студ и  слънце. Иван изкарва 40 часа в шейната. 
А това не е най-удобната за него поза. Но това са рис-
ковете и компромисите. Всяко нещо има своята цена. 
От началото на същинското атакуване на Монблан до 
завръщането му в хижа „Космик”. В тези часове е и но-
щувката му на слизане в палатковия лагер, изграден на 
800 – 1000 метра денивелация под върха.Изграденият би-
вак на Кол дьо ла Бренва (4 303). Останалите слизат ди-
ректно в хижата, но поредната работна група с Иван не 
може. Този нощен бивак е предварително изграден точно 
за случая. 

На 8-и септември световните агенции разнасят но-
вината, че българин в инвалидна количка е стъпил на 
Монблан. В България няма агенция, сайт или медия, която 
да не го оповестява. Това е  новината на деня. 

 „Железни хора”. Така окачестви своите спътници Иван 
след изкачването. 

На 10 септември, късно вечерта експедицията „Споде-
лени върхове” официално приключва. Делегация начело с 
кмета на градчето Шамони посреща Иван и приятелите 
му. Следва небивал медиен интерес към експедицията 
„Споделени върхове”. Постижението е невероятно и то 
е насочено не толкова към болните, приковани към инва-
лидни колички хора и такива в неравностойно положение 
– лишени от надежда, а към здравите, които дори не 
знаят как да оценят това, което имат.

Примерът на Иван за това що е дух бе повече от по-
казен. Засега Иван и приятелите все още осъзнават и 
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преживяват изживяното. А когато 
Иван Кожухаров пристигна в Бълга-
рия десетина дни след изкачване-
то, бойната дружина от МОНБЛАН 
2009 вече обсъждаше нови мечти, 
проекти и изкачването на планин-
ски върхове. 

В същото време пристигна и те-
леграма до всички участници в екс-
педицията и лично до Иван от Глав-
ния секретариат на ООН с думи на 
възхита,  поздравления и израз на 
уважение към високия човешки дух.

„Това, което ние направихме в 
планината, важи за всяка област 
на нашия живот. Нали, ако силата 
на птиците е в крилете, то сила-
та на хората е в приятелството. 
Благодаря на всички от сърце и 
душа. Всекидневната подкрепа, ис-
тинското приятелство, упорство-
то и набелязването  на целта са 
нещата, заради които си струва 
да се живее и върви напред .“ Това 
сподели създателят на „Споделени 
върхове” и човекът на когото и ние 
подадохме ръка към върха, Иван Ко-
жухаров, специално за ЕЗДА. 

* Терманестезия – отсъствие на темпе-

ратурна чувствителност.
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Община „Кураж” – Швейцария

61

Е
З

Д
А

 3
6
5

ЗА
В

О
ЕВ

А
Н

И
Я




