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Георги Парцалев 

90 години от рождението му.
Драматичен и филмов артист.

(1925 – 1989)

Роден е в с. Гара Левски (днес гр. 
Левски), завършва гимназия в 
Плевен. Въпреки че е приет да 

следва медицина в София, след 5-го-
дишно учене започва да се занимава с 
театър – играе в самодейни колективи 
към столичните читалища, а по-къс-
но осъществява кратки стажове в Те-
атъра на строителни войски. Макар и 
да няма театрално образование, той е 

един от първите актьори в новосъзда-
нения през 1957 г. Сатиричен театър, 
където играе до края на живота си. В 
началото се явява в тандем с актьо-
ра Енчо Багаров, а след смъртта му в 
автомобилна катастрофа е почти не-
разделен със Стоянка Мутафова. Два-
мата дълги години са безспорно най-
добрият дует в шоуто „Хумор, сатира 
и забава“, представяно по радиото, те-
левизията и сцени из цяла България. 
Актьорът се превръща в жива легенда 
на българската комедия – зрителите 
започват да се смеят още с появата му 
на сцената или на екрана, дори без да 
е произнесъл дума, но сякаш недооце-
нен остава талантът му в областта на 
трагикомедията и драматичните роли.

Неизменно свързваме името на 
Г. Парцалев и с участието му в кино-
то. Първата му роля е в „Любимец 13“ 
(1958). Незабравими остават редица дру-
ги негови роли – например във филмите 
„Привързаният балон“ (1967), „Пети-
мата от Моби Дик“ (1970), „Тримата от 
запаса“ (1971), „С деца на море“ (1972), 
„Сиромашко лято“ (1973), „Баща ми бо-
яджията“ (1974), „Два диоптъра далеко-
гледство“ (1976) и др.

Георги Парцалев е носител на ре-

дица награди – „Заслужил артист“ 
(1969), „Народен артист“ (1983), ор-
ден „Кирил и Методий“ І-ва степен, 
„Орден на НРБ“ І-ва степен и др.

Известният актьор в началото 
криел от родителите си, че играе в те-
атъра. Баща му – заможен човек – е 
държал изкъсо сина си и е искал да 
го изучи за доктор. Не му давал поч-
ти никакви пари, но макар и до края 
на дните си да е живеел все под наем, 
Парцалев се е проявявал като щедър 
човек спрямо приятелите си.

Ето кратък негов портрет, на-
правен от колежката му, актрисата 
Татяна Лолова: „Черна лъскава коса, 
блестящи тъмни очи, дълги изви-
ти мигли, тънки мустачки, стройна 
фигура. Елегантно-екстравагантен, 
сдържан и щедър, чакан, обичан, си-
яен, мрачен понякога. Изразителни 
китки, дълги пръсти, обсипани със 
златни пръстени. С фрак или със 
селски потури – винаги център на 
шумни компании. Никога сам, но са-
мотен. Нежен и груб понякога... Ха-
рактерен глас. Имитиран, но непов-
торим. Романтичен. Ярък...“

Георги Парцалев умира на 64 го-
дини от левкемия.  ◆

Стефка Съботинова 

85 години от рождението.
Певица, изпълнителка на тра-
кийски народни песни.

(1930 – 2010)

който са включени песните „Приту-
ри се планината“ и „Мар, Станке ле“ 
(двете песни, спечелили през 1979 
г. престижната награда „Грами“). В 
дует с певицата Тинка Пешева тя за-
писва и много хумористични народ-
ни песни („Цонке ле, чушко червена“, 
„Заплакал е стар, бял дядо“ и др.)

През 1994 г. Стефка Съботинова 
добива световна известност с но-

вия модерен аранжимент (на Жаки 
Анона) на песента „Притури се пла-
нината“. Има издадени два самосто-
ятелни диска и един дуетен албум с 
Тинка Пешева.

Интересен факт за певицата е, че 
нейно хоби е бил ловът. Тя самата 
се е считала за ловец № 1 от женски 
пол в България и за жената, коя-
то притежава най-много оръжия в 
страната. От 1973 г. участва в ловни 
дружинки и е единствената жена в 
мъжки компании на величия и из-
вестни личности, които изумявала с 
точната си мушка.

През 2010 г. е удостоена с най-го-
лямото българско отличие – орден 
„Стара планина“ I-ва степен.  ◆


