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Огнян Георгиев е из-
вестен с любовта си 
към морето. Обича да 
го рисува в неговото 
естествено състоя-
ние – бурно, сурово, 
гонещо разпенени 
вълни към брега или 
кротко отразяващо 
поклащащите се на 
повърхността му 
лодки. С любовта и 
респекта на човек, 
роден в морски град 
и от дете кален в 
морските стихи, той 
му посвещава вся-
ка свободна минута. 
За него морето не е 
просто съзерцание, 
то е предизвикател-
ство към художника 
- да предаде постоян-
ната му изменчивост 
и неуловимост.
 „На север от Варна” 
е една поредица от 
изложби, посветена 
на Северното Чер-
номорие, запазило 
все още непокътна-
ти и неосквернени 
от човешката мания 
за бетониране места. 
Показвайки красота-
та на черноморския 
бряг с неговите ис-
торически и архите-
ктурни забележител-
ности и естествена 
притегателна сила, 
Огнян Георгиев от-
стоява своята кауза 
за съхраняване на 
природата. Неговите 
платна изобразяват 
конкретни, същест-
вуващи места, виде-
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ни и пресъздадени с 
много  емоция и про-
фесионализъм. Всяка 
мазка върху платното 
издава нетърпението 
да бъде уловен мигът, 
в който слънцето се 
провира през гребена 
на вълната; облаците 
разтварят хватката си 
и пропускат няколко 
лъчи, чиито снопове 
запалват повърхност-
та на водата…Огнян 
Георгиев е винаги на 
първа линия – граб-
нал скицника с опър-
лени от слънцето 
ръце или здраво дър-
жащ греблата на своя 
каяк. Той черпи вдъх-
новение и се зарежда 
директно от място.
  Импулс за идеята 
„На север от Варна” 
бе изложбата на Ог-
нян Георгиев, пос-
ветена на „Камен 
бряг”. Благодарение 
на Ваня Колева и 
Галя Атанасова от 
Шабла, на Галина 
Димова от галерия 
„Христо Градечли-
ев” – Каварна и Галя 
Янакиева от Балчик, 
тя прерасна в поре-
дица изложби, първа-
та от които стартира 
в Двореца - Балчик. 
Следват - Каварна, 
Шабла и Варна. Към 
всяка от поредиците, 
художникът ще доба-
вя по няколко платна, 
свързани в мястото 
на гостуване. В тази 
експозиция, акцент е 

есенният пейзаж от 
Двореца. Изложбата 
на Огнян Георгиев 
ще направи празнич-
ните дни цветни и 
емоционални.
Ваня Маркова -гале-
рия „Арт Маркони“, 
Варна /2021
 Огнян Георгиев е ро-
ден  6.12.1962 г / Ни-
кулден/ в гр. Варна.
Рисуването винаги 
е било голямата му 
мечта. Професиона-
лен разрушител, лю-
бител на екстремни-
те спортове, винаги 
намира време за от-
кровения пред плат-
ното. Обожава при-
родата и не пропуска 
да открадне мигове 
за общуване с нея – с 
лодка, яхта, кемпер, 
катерейки се по не-
пристъпни скали или 
яхнал своя “Harley 
Davidson”.
Прозорецът на атели-
ето му разкрива изу-
мителна гледка към 
морето и езерото. 
Живо, променящо се 
ежеминутно, ласкаво 
или сурово, морето 
е предизвикателство 
и ще остави трайна 
следа в творчеството 
на Огнян Георгиев. 
Художникът живее и 
твори в град Варна.

Ваня МАРКОВА
галерия 

„Арт Маркони“
гр.Варна, 

ул. “Охрид“22

Окръжният съд в Добрич 
определи мярка задържане под 
стража за български гражданин, 

издирван от властите в Германия
Окръжният съд в До-
брич наложи мярка за 
неотклонение „задър-
жане под стража“ на 
35-годишния В.Х, обя-
вен за международно 
издирване от герман-
ските власти с Евро-
пейска заповед за арест, 
издадена от Районен 
съд в гр. Манхайм. Мъ-

жът е търсен с цел про-
веждане на наказателно 
преследване за общо 13 
престъпления, форму-
лирани като „осем зна-
чителни кражби и пет 
опита за кражби“. 
 Окръжният съд пре-
цени, че са налице ос-
нования за вземане на 
най-тежката мярка за 

процесуална прину-
да спрямо българския 
гражданин, който е об-
винен за престъпления, 
наказуеми и по българ-
ския Наказателен ко-
декс.
 Задържаният ще бъде 
приведен в ареста в До-
брич до призоваването 
му по производството 

за разглеждане по съ-
щество на Европейската 
заповед за арест, което 
е насрочено за 22 април 
2021г., от 13.30 часа.
 Определението на Ок-
ръжен съд - Добрич 
подлежи на обжалване 
и протест пред Апелати-
вен съд - Варна в трид-
невен срок.

Обвиняема за държане на 
наркотици с цел разпространение 

се призна за виновна
Окръжният съд в До-
брич одобри спора-
зумение, постигнато 
между прокуратурата 
и обвиняемата В.Ш., 
по силата на което 
тя се признава за ви-
новна в това, че на 
14 октомври 2019г., в 

Добрич, без надлежно 
разрешително, е дър-
жала с цел разпростра-
нение високорискови 
наркотични вещества 
- 30.92 грама марихуа-
на и 43.81 грама амфе-
тамин, на обща стой-
ност 1499.82 лева.

 За извършеното де-
яние тя получава ус-
ловно наказание ли-
шаване от свобода 
за срок от 1 година с 
3-годишен изпитате-
лен срок.
 Одобреното от Ок-
ръжния съд споразу-

мение е окончателно 
и има последиците на 
влязла в сила присъда. 
 С отделен съдебен акт 
е разпоредено иззети-
те като веществени 
доказателства нарко-
тични вещества да бъ-
дат унищожени.

Открити засадени наркотични 
растения

На 20 април след про-
ведени оперативно из-
дирвателни меропри-
ятия и процесуално 
следствени действия 
е извършена проверка 
на частен имот, нахо-
дящ се на територията 
на област Добрич, оби-

таван от 38-годишен 
мъж. В хода на про-
верката са установени 
засадени 86 броя рас-
тения от рода на мари-
хуана, които са иззети 
по надлежния ред. При 
последвалите ПСД в 
жилището са устано-

вени 42 пакетчета със 
смолисто вещество от 
вида на наркотичното 
вещество хашиш с те-
гло 80 грама. 
Установени са поли-
етиленови пликове 
със суха тревна маса с 
общо тегло 2 100 гра-

ма, реагиращи на нар-
котичното вещество 
канабис. 
Задържан за срок от 24 
часа. Материалите по 
случая са докладвани 
на дежурен прокурор. 
Работа по случая про-
дължава.

Пет месеца лишаване от свобода за мъж, 
теглил пари с чужда банкова карта

Наказание лишаване 
от свобода за срок от 5 
месеца при първонача-
лен общ режим получи 
подсъдим за ползване 
на платежен инстру-
мент без съгласието на 
титуляра, след като Ок-
ръжният съд в Добрич 

одобри споразумение-
то, сключеното между 
него и прокуратурата. 
Подсъдимият С.С. се 
признава за виновен 
в това, че на 11 юли 
2019г., в Генерал То-
шево, при условията на 
продължавано престъ-

пление, два пъти из-
ползвал чужда дебитна 
карта и ПИН-кода за 
същата, като изтеглил 
общо 500 лева.
Подсъдимият, който 
има предходни осъжда-
ния, заяви пред съда, че 
е подписал доброволно 

споразумението. При-
чинените от деянието 
му имуществени вреди 
вече са възстановени. 
Одобреното от съда 
споразумение е окон-
чателно и има последи-
ците на влязла в сила 
присъда.  

32-годишен с наркотик 
на „Рибарски площад”

На 11 март, около 16:50 
часа на площад „Ри-
барски” в град Балчик 
е извършена проверка 
на 32-годишен мъж. В 
хода на проверката е 
установено бяло веще-

ство с тегло 0,90 грама, 
реагиращо на мета-
амфетамин. Задържан 
за срок от 24 часа. По 
случая е образувано 
бързо полицейско про-
изводство.

Пиян шофьор в Оброчище
На 20 март, около 23:55 
часа в с. Оброчище, обл. 
Добрич е спрян за провер-
ка лек автомобил „Опел”, 
управляван от 56-годи-
шен мъж. При последва-
лата проверка за употреба 
на алкохол с техническо 

средство, цифровата ин-
дикация отчита наличието 
на 1,49 промила в издиша-
ния от водача въздух. За-
държан за срок от 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Най-новият магазин за “Дрехи втора 
употреба”, с екстра качество и приемливи 

цени! Заповядайте в бившата аптека 
“Балик” Балчик 


