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Ако трябва да опиша всич-
ките си впечатления от пре-
красната Ваня Велкова, няма 

да ми стигнат нито страници-
те на нашия вестник, нито 
времето до приключването 

му за печат. 
Ваня Велкова не е просто 

„Българка на годината“, тя е 
ЖЕНА НА ВСИЧКИ ВРЕ-
МЕНА! 

След като г-н Светлозар 
Момчилов (Главен редактор 
на в. „България СЕГА“) така 
добре описа многобройните 
постижения на Ваня, които 
повечето от нас няма да 
достигнат и за три живота, 
аз искам да ви опиша Ваня 
Велкова като човек, защото 
според мен, приз от подоб-
на величина не се присъжда 
единствено и само поради 
успехите на някого, но и за-
ради самата личност дости-
гнала тези върхове. 

Ваня не е просто българка 
за пример, тя е човек досто-
ен за уважение, почит и въз-
хищение. Аз лично не по-
знавам друга жена, която да 
съчетава в себе си толкова 
много качества - истински 
чисто и добро сърце, безко-

ристно милосърдие, необят-
но богата душевност, огро-
мна решителност, смелост, 
борбеност, остър ум и наче-
теност, себеотдаденост, 
силна воля и постоянство, 
любознателност и инте-
лект… Бог дал, дал… Често 
се чудя как елегантното и 
крехко тяло на тази дама е 
побрало толкова много. 

Има едно нещо, което със 
сигурност трябва да знаете 
за нея и това е, че тя е из-
ключително скромна и ни-
кога няма да ви демонстри-
ра фактът, че ви 
превъзхожда. (Сега, най-ве-
роятно четейки тези редове, 
тя ще каже: „Глупости, Сте-
лиян! Не е така! Всеки има 
своите качества, своите 
превъзходства и таланти. 
Всеки сам по себе си е уни-
кален.“ И аз съм съгласен с 
това, което ще си помисли, 
но посредством всички 
наши срещи съм осъзнал 

простата истина – Ваня 
Велкова е неповторима! Тя 
е повече от много хора и ни-
кой не може да ме накара да 
мисля обратното.)

Колкото и голяма по зна-
чение да е присъдената на-
градата, тя все пак остава 
прекалено малка за всичко, 
което е направила и пости-
гнала тази жена. Да не гово-
рим, че е направо нищожна 
що се касае до личността й 
– до това, което е тя самата 
и онова, което не е. 

Честито, Ваня! Честито за 
тази абсолютно заслужена 
награда – която е символ на 
богатството дадено от теб 
за българския народ! Богат-
ство, за което всички ние 
сме безкрайно благодарни!

От името на целия екип на 
в. „България СЕГА“.
Стелиян Стоименов

Отговорен редактор на 
 в. „България СЕГА“

Жената на всички времена


