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КостА цонев
На 25 януари 
на 82-годишна 
възраст почина 
големият българ-
ски актьор Коста 
Цонев. 
Коста Димитров 
Цонев е роден 
на 10 юни 1929 г. 
Завършил е ВИ-

ТИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност 
актьорско майсторство. Участва 
в десетки театрални постановки, в иг-
рални и телевизионни филми. Става 
много популярен като българския таен 
агент Емил Боев по книгите на Бого-
мил Райнов. Незабравим остава като 
Дон Кихот в телевизионния театър 
„Човекът от Ла Манча“. Работил е като 
актьор в Младежкия театър и в театър 
„София“. Играл е Витанов в „Когато 
гръм удари, как ехото заглъхва“ по 
Яворов. Бил е Ричард Трети в пиесата 
на Шекспир, Жак – от Шекспировата 
„Както ви се хареса“. Той е и Арпагон 
в „Скъперникът“ на Молиер. Безсмис-
лено е да бъдат изброявани, защото 
ролите му са над 1000.
Участва във филмите „Тайфуни с нежни 
имена“, „Умирай само в краен случай“, 
„Сватбите на Йоан Асен“, „Няма нищо 
по-хубаво от лошото време“, както 
и в „Бъди щастлива, Ани“, „Басейнът“, 
тв сериалът „Дом за нашите деца“. 
През 2001 г. е депутат от НДСВ в 39-ото 
народно събрание. През 2005 г. отново 
е избран за депутат от същата полити-
ческа партия.
Издал е мемоарната книга „Дон Кихот 
от Красно село“. Носител е на награди-
те „Златен век“, „Икар“ и „Аскеер 2011“ 
за цялостно творчество.

георгИ ЧерКелов 
На 19 февруари ни 
напусна горемият 
български актьор 
Георги Черкелов. 
Той е роден на 25 
юни 1930 г. в град 

Хасково. След като учи 3 години право 
в Софийския университет, се прех-
върля да учи актьорско майсторство 
и режисура. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо 
Сарафов“ през 1956 г. . Първоначал-
но е артист във Врачанския театър. 
Играл е също така и на сцените на 
Младежкия, Сатиричния и Народния 
театри. От 1985 до 1990 г. е директор 

на Плевенския драматичен театър, 
след което се завръща отново в На-
родния. Дебютът му в киното е през 
1961 година. Голямата му популяр-
ност се дължи най-вече на ролята на 
Богдан Велински от сериала „На всеки 
километър“, където играе събирателен 
образ на Никола Гешев – шеф на отде-
ление „Борба с комунизма“ в страната 
до 1944 г. Черкелов създава около 
70 роли в киното – в „Цар и Генерал“, 
„Юлия Вревская“, „Хан Аспарух“, „Госпо-
дин Никой“, „Сватбите на Йоан Асен“, 
„Допълнение към закона за защита на 
държавата“, „Зарево над Драва“, „Иван 
Кондарев“, „Князът“, „Бронзовият ключ“. 
За 50 години Черкелов е създал и над 
100 роли в театъра. Той е пресъздал 
най-много централни герои в Шекспи-
рови пиеси. През последните двадесет 
години живее в луковитското село 
Ъглен, където пише книгата „Разкази 
и имейли“. През юли 2011 г. участва 
в благотворителния спектакъл на 
ансамбъл „Българе“ „Това е България“, 
който събра средства за строящия се 
храм „Св. Прокопий Варненски“. Георги 
Черкелов е награден с „Аскеер“ за ця-
лостно творчество (2009), „Златен век“ 
на Министерството на културата (2006) 
и с най-престижния български орден 
„Стара планина“ (2001).

нАуМ шопов
На 8 април 2012 г. 
след дълго боле-
дуване си отиде 
заавинаги бележи-
тият български ак-
тьор Наум Шопов. 
Той е роден е на 

27 юли 1930 година в Стара Загора, 
в семейство на бежанци от Смърдеш, 
Костурско. Шопов е син на известната 
българска актриса от Стара Загора 
Мара Шопова. За пръв път излиза на 
театрална сцена на 3-годишна възраст. 
Съпругата му Невена Симеонова,синът 
му Христо Шопов и дъщеря му Лиза 
Шопова също са артисти. Работил 
е с най-изтъкнатите български ре-
жисьори като Крикор Азарян, Леон 
Даниел, Иван Добчев. 
Най-известните му роли в киното 
са от „Крадецът на праскови“, „Цар 
и генерал“, „Вилна зона“, „По следите 
на безследно изчезналите“, „Топло“, 
„Инспекторът и нощта“ и много други. 
Играе в Народния театър „Иван Вазов“. 
През 2007 г. получава награда за 

цялостно творчество на фестивала 
„Златен витяз“ в Москва.Участва в де-
сетки фими и театрални постановки. 
От най-известните филми, в които 
се е снимал, са „Иконостасът“, „Цар 
и генерал“, „Вилна зона“„Няма нищо 
по-хубаво от лошото време“, „Инспек-
торът и нощта“, „Крадецът на праскови“, 
„Граница“, сериалът „Капитан Петко 
Войвода“ и др.

хАЧо бояджИев 
На 23 април 2012 
година в София 
внезапно почина 
най-известният 
български телеви-
зионен режисьор 
Хачо Бояджиев.

Той е роден на 20 януари 1932 г. в Нови 
пазар с рождено име Хачадур Кри-
кор Бояджиев. Завършва театрална 
режисура ВИТИЗ през 1958. В Англия 
защитава докторат по кино- и ТВ ре-
жисура. Известен като дългогодишен 
режисьор на празничните новогодиш-
ни програми за Българската нацио-
нална телевизия, с телевизионната 
постановка на класическата пиеса 
„Криворазбраната цивилизация“ от 
Добри Войников, с редица мюзикъ-
ли и постановки на Телевизионния 
театър. Директор на БНТ в периода 
1993–1995 г. В последните години, до 
смъртта си, режисира предаването 
„Полет над нощта“, излъчващо се всеки 
петък срещу събота по БНТ 1, БНТ Свят 
и Военен телевизионен канал.

сАвА хАшъМов 
На 11 януари 2012 
година в София 
почина известният 
български актьор 
Сава Хашъмов.
Хашъмов е роден 
на 4 март 1940 г. 

в Плевен. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо 
Сарафов“ в класа на проф. Стефан 
Сърчаджиев и Методи Андонов през 
1963 г. Работи в Бургаския театър 
през 1963–1964 г., а от 1964г. – в На-
родния театър „Иван Вазов“. Там 
изпълнява над 100 роли за 43 сезона. 
Секретар на Съюза на артистите 
в България през 1977–1989 г . Сни-
мал се е и във филмите „Под игото“, 
„Мъже“, „Бягаща по вълните“, „Един 
наивник на средна възраст“, „Легенда 
за Паисий“ и др.
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