
Какво е чувството да си в бълга-
рия?
Невероятно е. Трудно е да се оп-
ише. За четвърти път се връщам, 
откакто заминахме да живеем със 
семейството ми в Америка. Много 
се вълнувам, когато пристигам тук, 
в България. Чувствам се като вкъщи. 
За последен път бях миналото лято. 
Посетихме Велико Търново и село 
Боженци. Много съм впечатлена от 
красотата на България. 

Къде за тебе е „вкъщи“?
По-скоро в Америка, защото там съм 
израснала, там е моето семейство, 
там са моите приятели. Обичам 
и България, и Америка –  и двете 
държави за мен са родни. 

в америка е много сложно да 
се запази родния език, защото 
българите в сравнение с другите 
националности са относително 
малко. говориш ли български там? 
Да, говоря. Разбира се, че вече имам 
акцент, защото нямам много прия-
тели – българи, с които да говоря на 
родния си език. Само у дома гово-
рим на български. Баба ми и дядо ми 
също живеят с нас, така че, израст-
вайки с тях, аз не го забравих. За 
което съм им много благодарна. 

Какви промени внесе в живота ти 
участието в конкурса?
За мен това е голям успех. Не оч-
аквах да постигна толкова добър 
резултат, тъй като не съм се занима-
вала с мода професионално преди 
това. Много ми е приятно, че в Бъл-
гария се радват на успеха ми. Не съм 
подписала никакви контракти, защо-

то не мисля да 
се занимавам 
с мода – според 
мен вече е къс-
но. Имам други 
интереси. Ще 
правя благот-
ворителни 
акции, за които 
още не желая 
да казвам 
подробности. 
Бих искала да 
помогна на 
България и да 
основа една 
организация, 
която да помага 
на децата както 
в САЩ, така 
и в България. За 
да могат те вза-
имно да се опо-
знават и научат 
нещо повече 
за България 
и Америка. 

Какво знаеш 
за българите 
в Украйна?
Майка ми е от Украйна и има бъл-
гарски произход – тя е от онези 
българи, които са се преселили там 
някога. Тук, на Световната среща, 
разбрах, че вие в Украйна продъл-
жавате да пазите българския език 
и българската култура. За мен това 
е много чудно – след толкова много 
години да се запази всичко това. 
Искам да отида в Украйна и да се 
запозная по-отблизо с българите 
там. 

Какво ще пожелаеш на посетите-
лите на нашия сайт?
Пожелавам успех, да сте живи 
и здрави, вярвайте в себе си, за да 
постигнете целите си!

благодаря, лаура!

Максим Димитров
Интервюто е публикувано на сайта 
„Инфорационен портал на българи-

те в Украйна“

Лаура Чуканов:
обичам и България, и америка

Сред участниците и гостите на петата световна среща на българските медии бе и лаура Чуканов. 
Младата американка от български произход до преди няколко месеца не бе известна на широ-
кия кръг от обществото. Днес обаче почти всеки в българия знае коя е лаура Чуканов – „Мис Юта 
– 2009“. а в общонационалния конкурс за красота в СаЩ лаура бе класирана на IV място. Успехът 
на лаура е успех и за българия. 
но освен към българия, лаура има интерес и към Украйна. Майката на лаура е родена в Днеп-
ропетровск в семейството на българин и украинка. и затова не бе учудващо, че г-ца Чуканов 
знае и за българите в Украйна. тя с удоволствие даде интервю за информационния портал за 
българите в Украйна.
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