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Г-жо Грънчарова, известно е, че голяма 
част от българския интелектуален елит 
е извън пределите на България. Според 
статистиката между 750 000 и 1 200 000 
българи живеят в чужбина. Има ли 
Министерството на външните работи 
концепция за духовното единение на 
българите извън граница и дали в бъде-
ще ще има  условия някои от тях да се 
върнат в Родината?
Действително темата за българите зад 
граница е важна тема и нейното решение 
ще се търси поетапно, дългосрочно и от 
много на брой правителства. Сегашното 
правителство постави като основен акцент 
в работата си именно комуникацията  
с онази голяма група българи, които са 
намерили своята професионална реали-
зация и своето щастие някъде извън грани-
ците на България. Това е един много тру-
ден процес. Има немалко предавания и ру-
брики, които говорят за другата България. 
Нашата тайна надежда е, че 
ще дойде моментът, в който 
икономическото развитие на България, 
културното богатство, посоката, в коя-
то се движи страната ни, ще бъдат 
огромна притегателна сила за онези 
български семейства, които са решили  
да напуснат Родината ни преди време.
       Министерството на външните работи 
като институция се опитва да търси кон-
такт с тези наши сънародници и да отго-
варя на потребностите им. И доказател-
ство за това е, че през последните няколко 
години ние разширяваме дипломатическия 
си персонал зад граница, откриваме нови 
мисии. Буквално от броени дни имаме две 
генерални консулства в Америка – на 
места, в които съществува сериозна 
българска диаспора. 
Като цяло става въпрос за един двустранен 
процес. Не е нормално да мислим, че дър-
жавата ще има възможност да търси и на-
мира всеки наш сънародник зад граница, 
както е било преди 1989 г. Има случаи,  
в които държавата поема основни отговор-
ности във връзка с една или друга българ-
ска група. Немалко са примерите, в които 
наистина става въпрос за подредена и 
синхронизирана държавна политика.
       Много важно е обаче българите в чу-
жбина  да бъдат активната страна, да 
търсят своето място и да поемат 
своята инициатива в оформянето на 
цялостната държавна политика.
Аз самата получавам много писма и имам 
много обаждания от българи зад граница. 
Едни се обаждат, за да похвалят някой 
наш дипломат, други пък  се оплакват от 
някои наши представители. Целият този 
обмен на информация е много ценен, за да 
знаем как България се опитва да търси 
обединение на нашите сънародници.
Като виждам каква е ситуацията и в Прага, 
      много ми се ще хората, които са 
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които мъжът и жената имат в съвремен-
нния живот. Особено отговорна е ролята 
на жената-майка, каквато съм аз. Понякога 
провеждам дълги разговори с малката си 
дъщеря, за да я убедя, че и майките 
работят, че съвременнният свят е доста 
по-различен от света, който нейните баба 
и дядо са имали. Просто животът е дина-
мичен и ние сме част от тази динамика. За 
мен поставянето на категории като мъж-
политик и жена-политик е твърде условно. 
Всъщност формулата за успешен политик 
може би преминава през  личностните 
качества на всеки един от нас, през него-
вата ценностна система, а това дали е мъж 
или жена е някакъв вторичен фактор. Аз 
съм забелязала, че жените в политиката 
понякога са склонни към една по-голяма 
чувствителност. Може би им е присъщ 
малко по-прагматичен подход, от което 
като цяло политиката печели. 
     Успешната политика е комбинация 
между правилно събраните хора ( без 
значение - мъже или жени ),  които  
в своята ценностна сиситема много 
точно са подредили приоритетите си.

далеч от Родината, да търсят път един 
към друг, защото за съжаление нашата 
диаспора не е сред най-обединените, сред 
най-силните и сред най-активните. 
Важно е да се разбере, че колкото по-обе-
динена е българската общност зад грани-
ца, толкова повече придобивки тя може да 
получи за себе си, толкова повече може да 
представя  културното ни богатство и това, 
като последствие, би имало огромна роля 
за изграждане имиджа на България. 
Съзнавайки голямата отговорност, която 
страната ни има, 
     бих се обърнала с апел към всички 
българи зад граница да търсят контакт 
един с друг, защото така ще бъдат по-
силни и да търсят път обратно към 
България. Надявам се, няма да е далеч 
моментът, в който България ще бъде 
истински притегателен център за тях.

В тази връзка исках да Ви попитам как 
виждате бъдещото място на България  
в Европейския съюз?
Много Ви благодаря за този въпрос! Все 
пак това е моята тясна сфера на компе-
тентност и аз си мисля, че България 
направи огромен скок през последните 
няколко години. Всъщност във външната 
политика рядко се случват толкова много 
значими неща за толкова кратък период от 
време. Ако обърнем поглед назад, ще 
видим, че само за няколко години Бълга-
рия премина през едно много успешно 
членство в Съвета за сигурност на ООН. 
България стана член на НАТО и то в Пра-
га. Това беше кауза, за която се бореха 
поколения българи през последните 15 
години. България се включи в преговори 
за членство в Европейския съюз и след 
броени седмици (на 25 април) ще подпише 
необходимия за това договор. Завърши 
едно изключително успешно и трудно 
председателство в Организацията за 
сигурност и сътрудни-чество в Европа.  
Това са огромни стратегически приори-
тети, които се извършват в рамките на 
няколко години и допринaсят за изграж-
дането на един съвършено нов облик на 
страната ни. Надявям се, че българите зад 
граница усещат това. Следващият период 
трябва да има една основна цел – превръ-
щането на тези външнополитически прио-
ритети в икономическо движение. Бълга-
рия ще бъде все по-атрактивна за чуж-
дестранните инвестиции, за чуждестра-
нните туристи. Това е процес, които трай-
но би променил имиджа на страната ни.

А има ли разлика между мъжете-
политици и жените-политици? По-
трудна ли е според  Вас ролята на една 
жена-политик на българската поли-
тическа сцена? 
Има известна разлика и тя е свързана  
с различния тип социални ангажименти, 

Не е лесно да си политик ( независимо 
дали си мъж или жена ) в една държава,  
в която политиците не заемат много висо-
ко място в съзнанието на обикновените 
хора. На мен лично ми коства много да се 
опитвам с аргументи да преодолявам това 
вградено предубеждение.

Вие бяхте обявена за най-елегантния 
политик на годината. Как успявате да 
съчетавате всички свои задължения  
с грижата за добрия външен вид?
Не го правя по задължение.Това за мен  
е ключ към доброто настороение и към 
ефективната работа. Мисля, че уваже-
нието към хората около нас минава през 
уважението към самия себе си.  
А външният вид е част от образа, който 
искаш да изразиш чрез себе си. Българ-
ската жена е много елегантна, много 
силна, много добре стояща не само в по-
литиката, в бизнеса, но и във всички 
обществени сфери. И аз си мисля, че 
българката много достойно ще се подреди 
до останалите жени, които вече са в Евро-
пейския съюз. 
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