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Ваня Велкова – „Българката на 21 ви век!“
На 31 март 2017 г., на тър-

жествена церемония в На-
ционалния дворец на култу-
рата в София, Ваня Велкова 
– създател на Българското 
училище в Хамбург, получи 
почетното отличие на ДАБЧ 
„Българка на годината 
‘2016”. Г-жа Велкова е сред 
основателите на Асоциация-
та на българските училища в 
чужбина и член на УС на 
АБУЧ. Отличието „Българка 
на годината 2016“ бе връчено 
на Ваня Велкова от вицепре-
зидента Илияна Йотова в 
Студио 5 на НДК.

Няма да забравя удивление-
то, с което нашите сънародни-
ци слушаха презентацията на 
Ваня Велкова по време на 
1-вия международен форум 
на българските училища зад 
граница, провел се в Чикаго. 
От една страна тя говореше 
на български, но от друга ста-
на веднага стана ясно на всич-
ки, че тя е взела най-доброто 
от германския манталитет по 
време на 20-годишния си пре-

стой там. 
За мен Ваня Велкова е една 

от най-качествените българ-
ки, които някога са се ражда-
ли, без никакво преувеличе-
ние. Ако има възможност да 
бъде клонирана, България ще 
стане Швейцария плюс Гер-
мания на квадрат. Поради ес-
теството на работата си съм 
срещал десетки хиляди хора 
от най-различни национал-
ности, но Ваня е нещо супер 
уникално и специално. Човек 
е толкова мъдър, колкото хо-
рата, с които се е срещал през 
живота си. Имам невероят-

ния късмет не само да срещ-
на Ваня, но и да си партни-
рам с нея за една и съща 
кауза – България и българите 
зад граница в рамките на в. 
„България СЕГА“ – Чикаго. 
Знам, че тя не работи нито за 
пари, нито за награди, но ис-
крено се радвам на призна-
нието за нейния труд и за 
всичко това, което прави за 
България. Тя е не само „Бъл-
гарка на годината за 2016 го-
дина“.  Ваня Велкова е бъл-
гарката на нашия век, която 
ни дава оптимизъм и надеж-
да не само за България, но за 

целия свят, който в момента е 
на екзестенциален кръсто-
път. Ваня е родена в Пловдив 
и е създател на българското 
училище в Хамбург. Дарител 
е за детски домове и деца, ос-
танали без родителска грижа, 
както и колекционер на бъл-
гарски народни носии.

Тя е сред основателите на 
Асоциацията на българските 
училища в чужбина и член на 
УС на АБУЧ. 

Не веднъж съм казвал, че 
това е най-успешната органи-
зация на българи зад граница 
и модел как трябва да работи 
една българска организация 
зад пределите на Родината. 
Затова не е никаква изненада, 
че освен Ваня Велкова, още 
4-ри българки от тази органи-
зация - Петя Цанева, зам. 
председател на АБУЧ, Боянка 
Иванова, член на УС на 
АБУЧ, директор на БУ „Джон 
Атанасов” в Чикаго, САЩ, 
Снежина Мечева, говорител 
на АБУЧ, директор на БУ 
„Иван Станчов” към Посол-

ството ни в Лондон, Велико-
британия, д-р Ирина Вла-
дикова, председател на АБУЧ, 
директор на БУ „Св. Кирил и 
Методий” във Виена, Ав-
стрия, са печелили тази прес-
тижна награда. АБУЧ обеди-
нява достойни и качествени 
българки, с които всички ние 
можем не само да се гордеем, 
но и да се стараем да им под-
ражаваме. Пожелавам на 
Ваня Велкова да бъде здрава и 
да има цялата енергия на све-
та, за да продължи своята бла-
городна и важна мисия!

От името на целия екип на 
в. „България СЕГА“ й благо-
даря за труда, професионали-
зма, всеотдайността, лоял-
ността и огромната любов 
към България!  

А най-благодарни и щаст-
ливи са нашите читатели.

Светлозар Момчилов
Главен редактор на  
в. „България СЕГА“
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