
„Животът ни е спокоен, без 
излишни напрежения, за 

които има много примери 
около нас.“ Владимир

Владимир признава, че е човек с труден 
характер, но във връзката с годеницата 
му цари разбирателство. „С нея ми е 
изключително приятно, разбираме се 
много добре, а аз съм труден характер.  
В нея намерих сродната си душа.“
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ЗАЕДНО ОТ 12 ГОДИНИ

ВЛАДИМИР СИРКАРОВ 
И ЙОАННА ГЕОРГИЕВА 

СА ГОТОВИ ДА СИ КАЖАТ: „ДА“ 

Вдъхновени от любовните вълнения, които месец февруа-
ри носи със себе си, отправихме покана към водещия на 
предаванията „Денят On Air“ по Bulgaria On Air и Boom 

& Bust по Bloomberg TV Bulgaria Владимир Сиркаров и годе-
ницата му Йоанна Георгиева (специалист „Човешки ресур-
си“ в Coca-Cola European Partners) за едно откровено интер-
вю. По време на снимките журналистът демонстрира доброто 
си чувство за хумор, с което първоначално печели любимата 
си, но на важните въпроси получихме сериозни отговори. Точ-
но преди година Влади избира годежния пръстен на Йоанна, 
с който й отправи предложение няколко месеца по-късно, но 
спирам да издавам дотук, за да добиете сами представа за нео-
бятната обич помежду им...

Нека да започнем от самото начало. Как се запознахте?
Йоанна: Срещата ни беше случайна. Запозна ни моя много 
близка приятелка Теди и негов близък приятел Емо. Случи се на 
организирано парти за рождения ден на Влади през 2005 година.
Владимир: Емо ми предложи да покани Теди и други момичета 
с нея и аз, разбира се, се съгласих. Фактически не се познавахме, 
но тя дойде... и то без подарък! 
Йоанна: Да, всъщност в последния момент научих, че отивам на 
рожден ден, защото си мислех, че е обикновено парти.  

А откога сте заедно?
В: От лятото на 2005 година. Малко след запознанството ни се 
срещнахме отново на морето. 

И съвсем скоро решихте да предприемете следващата 
стъпка?
В: Да, предложих брак на Йоанна през 2016-а. Както самата ти 
установи, с нея сме заедно от доста години. Говорили сме си за 
сватба и други важни събития, които лично за мен не са фактор 

по отношение на връзката ни, но за нашите роднини са важни. 
Предприех първата стъпка – годеж. Йоанна нямаше никаква 
представа за плановете ми. Отне ми известно време за подго-
товка – избирането на пръстена и удобен момент, за да пътува-
ме заедно. За съжаление рядко ни се отваря тази възможност, 
въпреки че много обичаме. През февруари купих пръстена, а 
през юни се сгодихме. Исках да излезем извън София и да съз-
дам по-интересна атмосфера за този специален повод. Бяхме в 
Хисаря. И двамата обичаме природата, а там е наистина хубаво. 
Една вечер се разхождахме в парка, седнахме на една пейка и й 
предложих. Тя беше изключително изненадана.
Й: Изобщо не очаквах, въпреки че е логично, като се има пред-
вид от колко години сме заедно. Но за мен 12 е просто число, а 
един подпис няма кой знае какво значение. Той няма да проме-
ни връзката ни. От самото начало знаех, че Влади е човекът за 
мен. (Засмива се.) Инициативата за това пътуване беше негова. 
Спонтанното предложение за уикенда ме изненада, защото е не-
типично за него. Не се усъмних в плановете му. Казах „да“, пре-
ди още да съм отворила кутийката. 
В: Очите й се напълниха със сълзи от щастие. 
Й: Да, беше вълна от разнообразни емоции.

Влади, ти работиш с факти. Какво за теб е любовта?
Това е едно от най-приятните чувства. Но има разлика между 
любовта и обичта. Според мен любовта може да дойде в опреде-
лени моменти и е по-скоро емоция. Но е по-красиво, когато лю-
бовта премине в обич, защото тя е по-устойчива и силна. 

Вие в кой етап сте?
В: Аз съм в обичта.
Й: Аз също. (Усмихва се.)
В: Макар че има моменти, в които наистина сме влюбени. Но 
вече сме партньори в живота. От 3 години живеем заедно. 
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Бракът е сериозна крачка. Как раз-
бра, че Йоанна е жената за теб?
Хвърлих зарове. (Смее се.) Още в на-
чалото ми допадна, но тогава бяхме 
много малки – аз бях на 19. И с прия-
телите ми сме си говорили: „Първо из-
живей момента, после ще мислиш“. 
Впоследствие постепенно започнахме 
да ставаме по-близки и всичко се слу-
чи по естествен път, без да насилваме 
нещата.

Йоанна, как годеникът ти спечели 
сърцето ти?
Й: Със сигурност в началото голяма 
роля изигра чувството му за хумор. 
Беше ми приятно в компанията му.
В: Въпреки че хуморът за малко да сло-
жи край. 
Й: Вярно! В началото на връзката ни 
бях на 18. Тогава имах правило – не ис-
ках да имам връзка с мъж, който е мно-
го по-голям от мен. Бях си поставила 
ограничение до 3 години. Със същото 
чувство за хумор той ми каза, че е на 28 
и ми стана много неприятно. 
В: Тя ми повярва!
Й: Да, за съжаление. Не изглеждаше 
толкова голям, но не приличаше и на 
тийнейджър. Зарадвах се, когато ми 
сподели реалната си възраст. 
В: Дадох си личната карта. (Смеят се.) 

Кога ще бъде сватбата?
В: Още не сме определили дата. Ще ви-
дим дали ще бъде тази година, защото 
ни се иска да е през лятото. Особено на 
Йоанна. 
Й: А и имаме близки приятели и родни-
ни, които държим да присъстват.

Къде обмисляте да размените брач-
ните си клетви?
Й: Ще обмислим един балансиран вари-
ант. Допадат ми идеите за открито прос-
транство – сватба на плажа или в плани-
ната звучи добре. Но трябва да вземем 
предвид, че и двамата сме от София и 
близките, и роднините ни са наблизо. 

Мислите ли за деца?
В: Да. Стъпка по стъпка узряваме, въ-
преки че сме осъзнали, че няма момент, 
в който си казваш: „Да, готов съм да 
имам деца“. Но виждаме, че най-близ-
ките ни приятели вече имат и това е 
много красиво и ценно. Живи и здрави, 
рано или късно и при нас ще се случи. 

За колко рожби си мечтаете?
В: Поне две. 
Й: Максимум две. Бих искала да има-
ме момиче и момче. Аз имам брат, 
така че тази комбинация ми харесва. 
(Смеят се.)

„От самото начало 
знаех, че Влади е 
човекът за мен.“ 

Йоанна
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В: И аз искам момиче и момче, въпреки 
че доста съм мислил, че с момичета ще 
се разбирам много по-добре. Защото, ако 
момчето е с моя характер, ще изпадаме 
в тежки ситуации. Мои приятели твър-
дят, че се заблуждавам, и според тях ще 
се разбирам добре със сина или синове-
те ми. Но момиче и момче ми звучи като 
един добър вариант.

Чия е последната дума?
(Споглеждат се въпросително.)
В: В момента завършваме голям ремонт. 
За определени неща, дори за повечето, 
изобщо не вземам думата. Имаме дизай-
нери, които ни помагат, но те комуники-
рат предимно с Йоанна. От друга страна, 
ако трябва да обсъдим къде да инвести-
раме спестяванията – аз имам по-тежка-
та дума. Все пак образованието и опитът 
ми са в областта на финансите.
Й: Зависи от компетенцията.
В: Да, но никой не се опитва да се нала-
га на другия.

Кои са шестте причини да се обичате?
В: Тя е номер 1. Разбираме се само с по-
глед. Помежду ни има силно приятел-
ство. Положителна емоция. Страст. И 
топлина.
Й: Ще се опитам да изброя само шест, 
тъй като броят им е по-голям. (Смее се.) 
Физическо привличане. Грижа. Топлина. 
Сигурност. Приятелство. Коректност. 

На кого бихте връчили златна 
звезда?
В: На баба ми по майчина линия. С нея 
много се обичахме и разбирахме. До 
четвърти клас живеех с нея и дядо ми. 
Когато зададе този въпрос, веднага се се-
тих за нея, въпреки че има и други хора 
в живота ми, на които бих връчил злат-
на звезда. 
Й: Не смятам, че мога да посоча само 
един човек. Но ако трябва, това би била 
майка ми. Винаги е била до мен и вина-
ги сме били в отлични отношения. Знам, 
че мога да разчитам на нея, защото сме 
много близки. Разбира се същото се 
отнася за баща ми и брат ми.
 

ИНТЕРВЮ: МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА 
ФОТО И СТИЛ: ЕКАТЕРИНА ТИТОВА 
ГАРДЕРОБ: ERMENEGILDO ZEGNA,  

PATRIZIA PEPE, PINKO 
ЛОКАЦИЯ: GRAND HOTEL SOFIA

“Със сигурност 
Йоанна е жената  

за мен.”  
Владимир

Владимир се запознава с Йоанна по 
случайност на 19-ия си рожден ден. Въпреки 
че вярват, че подписът няма да промени 
нищо, след 12 години заедно телевизионният 
водещ решава да предложи брак на любимата 
си и тя казва: „да“!
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