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"Най-вероятно ще има следващ "Сървайвър". Стягам се за пътуване до Перу", разкри 

актьорът  

В синьо сако и тишърт, оформена прическа и запазената си стокаратова усмивка, 

Владо Карамазов трудно би скрил суетността си. Не случайно като един подържан 

мъж на неговата личност се спряха от Nivea за представянето на новите си 

козметични продукти Cream Care и  Protect&Care. Пред Nbox.bg актьорът разказа за 

предстоящите си проекти, пътувания и модните си предпочитания. 

- Владо, суетен мъж ли си? 
- Не мислех, че съм суетен, но се оказа, че е точно обратното. Интересувам се от 

дизайнери и модни марки. Любопитството ми в тази посока го придобих, след като 

започнах да пътувам в чужбина. Там нещата са по-различни, откриваш марки, които 

тук в България ги няма. Започнах от пусто любопитство да пробвам това-онова, 

http://nbox.bg/show.html


козметика, дрехи и всъщност това ме определя като суетен. Ако не бях, едва ли щях да 

се интересувам от такива неща. 

 

- Това значи ли, че робуваш и на марките? 
- Май така се получава… Но човек трябва да гледа и какво облича, а не само етикета. 

 

- Ти също така си рекламирал модни марки. Има ли нещо, което не би 

презентирал дори да ти предложат много пари? 
- Задължително преди да се съглася да рекламирам каквото и да било, искам да разбера 

за какво става въпрос. Ето тоалетна хартия със сигурност не бих се съгласил да 

представям. За момента не ми се е налагало да отказвам, защото съм получавал 

правилните предложения. Но съм на мнение, че човек не трябва да прави всичко за 

пари. Макар, че това е въпрос на съществуване.  Имам късмет, че живота не ме е 

притиснал до стената. Най-вероятно ако това се получи, ще мисля по друг начин. За 

сега слава Богу се справям. 

 

- В професионален план какво ти предстои? 
- Подготвяме много проекти със Захари Бахаров и Юлиян Вергов. Един от тях е турне, 

което ще включва 20 града. Сложно е за организиране, но пък много се радваме, че ще 

отидем в такива градове, в които не сме били досега. До 15 дни ще обявим всичките 

дати и места. Предстои ми също и репетиция за едно представление… Въобще доста 

неща ме очакват - надявам се да станат. 

 

- Доскоро водеше тв играта „Лотария България“. Сега те смени твоя колега 

Башар Рахал… 
- Това е така, защото моят договор беше за една година, след като изтече не го 

подновихме. Този ангажимент ме приковава на едно място, а аз имам прекалено много 

пътувания, зает съм и с други работи и нямаше как да продължа да ги съчетавам. 

 

- А за нов сезон на „Сървайвър“ стягаш ли се? 
- Все още не мога да потвърдя, но най-вероятно ще има следващ сезон. Това също беше 

една от причините да не преподписвам договора си с тв играта. 

 

- А кое ще е следващото ти пътешествие? 
- Завърнах се онзи ден от Катар, затова съм малко с тен. Иначе в други ден заминавам 

за Лондон. 

 

- Коя е дестинацията, която искаш да посетиш? 
- Перу и ще отида скоро. Привлича ме историята и това, че е в Латинска Америка. 

Обожавам я! 

 

Филип Данауи, Nbox 

Снимка: Калоян Сомлев 

 


