Гoспода разузнавачи!
В България има ли разузнаваче или само продавачи?
Изпращам ви един прикачен файл за да се включите в защитата на един
българин, ако имате такова желание!
В. Вълев:

#The Laws

Ако ти си предал Родината си, продал си я на глобали – заторите,
тоест - вече си достоен член на глобалното село – значи просто
НЯМАШ ДЪРЖАВА!
Профукал си я бездарно!
А щом нямаш държава – няма как тя да застане зад теб! Ще
отговаряш по законите на глобалното село или – ако си любопитен –
науч повече за глобалното село, което всъщност е $И$ТЕМАТА…
https://www.frognews.bg/novini/shte-ekstradirame-balgarin-sashtzashtoto-prodaval-aviochasti.html
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Ще екстрадираме ли българин в САЩ, защото е продавал
авиочасти?

България е на път да екстрадира свой гражданин в
САЩ, само защото е продавал авиочасти. Става дума
за случая на Желяз Андреев от Добрич, който бе
арестуван заради искане на САЩ да бъде екстрадират.
Към него е повдигнато обвинение от прокуратурата

във Флорида за участие в заговор за нарушаване на
ембаргото на Сирия и за измама към САЩ.
В действителност Желяз е бил служител на американска компания,
където е осъществявал продажби на авиационни части на авиоком пании и сервизни центрове за самолети и хеликоптери от различни
държави, сред които и на сирийската авиокомпания Syrian Air.
Работодателят му, който е регистриран в България, не го е инфор мирал за наложеното ембарго върху този тип дейности, но въпреки
това американските власти са на мнение, че Желяз е отговорен за
дейността си.
Ето и цялата история на Желяз Андреев, публикувана в групата "Да
спрем екстрадирането на Желя" във Фейсбук:
"На 7 април 2018 г. Желяз Андреев бе задържан от МВР в родния му
град Добрич заради искане от страна на САЩ за екстрадирането му.
Към Желяз има повдигнато обвинение от Прокуратурата във
Флорида с дата 24.10.2016 г. за участие в заговор за нарушаване на
ембаргото на Сирия и за измама към САЩ. В периода май 2013 г. –
април 2016 г.
Желяз е служител в отдел „Продажби“ в българския офис на амери канската компания AW Tronics. Като такъв, той осъществява про дажби на авиационни части на авиокомпании и сервизни центрове
за самолети и хеликоптери от различни държави, сред които и на
сирийската авиокомпания Syrian Air без да подозира, че подобна
сделка е нарушение на ембаргото, наложено от САЩ на Сирия.
Желяз, който е назначен на трудов договор по БЪЛГАРСКОТО
трудово законодателство с компания, регистрирана в БЪЛГАРИЯ с
централен офис в САЩ, никога не е уведомяван, че работи по чуждо
законодателство и следователно не е действал със съзнанието, че на рушава закон, камо ли закон на чужда държава.
Важно е да се отчете, че към момента на извършените продажби (сеп тември 2013 г. - февруари 2014 г.) не съществува ембарго на ЕС и
България със Сирия.

Робството – като същност на $И$ТЕМАТА!
Желяз кандидатсва за работа в AW Tronics през сайта jobs.bg и след
като е одобрен на интервю, стартира на позицията „Продавач Интер нет Търговия“ – най-ниското ниво в йерархията на отдел „Продаж би“.
Задълженията му са да се свързва директно с клиенти по имейл и по
телефон с цел презентиране на продуктите и услугите на компанията
и продажбата им. Както на Желяз, така и на всички останали служи -

тели на неговата позиция, компанията предоставя портфолиа от
клиенти и техните контакти.

Всички служители на тази позиция, в това число и Желяз, имат
наложен норматив за брой обаждания и брой продажби, които да
постигат на дневна база.
Предоставеният набор от клиенти не е по избор на служителите.
Американската компания не запознава служителите си със

спецификите на тези клиенти или съществуващите регулации на
САЩ с държавите, в които са базирани тези фирми.
Сирийските Авиолинии са една от компаниите в портфолиото на
Желяз. В рамките на няколко месеца той осъществява няколко
сделки с този клиент, като повечето сделки са по време на 6месечния му изпитателен срок.
В задълженията на Желяз (и на всеки друг служител на същата пози ция) влизат:
- презентиране на компанията и нейните услуги;
- приемане на запитвания от клиенти;
- изготвяне на ценова оферта към клиента при наличие на търсените
части (намерени на пазара от отдел „Покупки“), подлежаща на
одобрение и корекция от прекия му ръководител;
- изпращане на оферта на клиента;
- обсъждане на офертата директно с клиента по телефон или имейл;
- получаване на поръчка от клиента по имейл
- последваща директна комуникация с клиента относно статуса на
поръчката: изпращане на фактура по имейл и информация за
пратката (товарителница) или обяснение при евентуално забавяне.
В задълженията НЕ се включват:
- оформяне или имането на какъвто и да е достъп до оформяне на
митнически документи
- подготовка на пратката за транспортиране (нито документално,
нито физически)
- изготвянето на фактура по сделката
- проверка на съществуващите регулации, наложени от САЩ или от
която и да е друга страна на държави, в които са клиентите от
портфолиото
- верифициране на спазването на гореспоменатите регулации при
осъществяване на сделка.
На нито един от служителите на тази позиция, в това число и на Же ляз, не им е провеждан инструктаж за ембарго и при постъпването им
на работа в компанията никога не са им давани инструкции да НЕ
работят с клиенти от определени държави.
Нито един служител не е знаел, че трябва да е наясно кои стоки са с
двойна употреба, кои държави са под ембарго със САЩ и как се

оформят митнически декларации.
При възникнали проблеми или забавяния с пратки, продавачите са
в директен контакт с клиента и са длъжни да го информират за ста туса на поръчката.
Достъп до информация, свързана с транспортиране на пратката и из готвяне на фактура, служителите взимат от преките си ръководители
и от Отдел „Логистика“.
Те нямат системен достъп да следят подобна информация.

В резултат на осъществените през 2013 г. и 2014 г. общо 7 сделки със
Сирийските Авиолинии, Желяз се оказва обвинен в престъпление,
предвиждащо осъждане от съда във Флорида на максимална
присъда от 25 години затвор в САЩ и глоба от 1 250 000 щатски
долара.
Желяз е на 29 години, роден е в Добрич. Завършил е Природомате матическа гимназия в града и бакалавър специалност „Културо логия“ в Софийски Университет СВ. Климент Охридски в София.
Желяз напуска работа в AW Tronics през април 2016 г., а почти годи на по-късно научава от бивш колега, че името му е сред обвиняемите

за незаконна търговия със Сирия. По това време Желяз вече е служи тел на Луфтханза Техник София. На 16 март 2018 г. е освободен от
работа в Луфтханза поради присъствие на името му в Черния списък
на Търговския департамент на САЩ.
Въпросите са много:
- Защо Желяз трябва да бъде съден за това, че не е минавал обучения
и инструктажи за законите на чужда държава, а просто е вършел
работата си като останалите си колеги на неговата позиция?
Защото е имал „късмета“ да му се падне този клиент?
- Как българските граждани, служители на международни компании
са защитени от Държавата от подобно подвеждане под отговорност?
- И най-вече, ще застанем ли зад Желяз? Ще го подкрепим ли не
само като приятел, син и брат, но преди всичко като БЪЛГАРИН?"

$N$TEMATA

Иронията в случая се състои в това, че даденият – прави лен – призив за защита на българския гражданин Желяз
Андреев, е отправен от информационен ресурс, който служи
на $И$ТЕМАТА - КОЙТО ХРАНИ $N$TEMATA с душите
на българите.
Тоест, този ресурс намира глобалния фашизъм – в лицето на
космополитните структури Съединени Американски Щати,
Европейски съюз, НАТО, Международния Валутен Фонд,
Централната Европейска Банка…. за легитимни и защитава
людоедската им кауза, определяйки я като „демокрация”!
Дебилите, опитвайки се да имитират човечна и родолюбива
позиция, са сключили Сделката с Мефистофел и служат
именно на сатанинската сила, която безпощадно ще смели
българина! - Четете Гьоте и всичко ще ви стане ясно!

Ще следим развитието на събитията и ще разберем –
какво означава „Синайско Законодателство”!

За да очертаем контурите на полето в което се разглежда да деният проблем, ще въведем понятията – Сатанизъм,Корпо ративистки Фашизъм, Робство, Държава, Закони, Финансо ва система, Дебилизъм, Функционална неграмотност…
Диктат, Тирания…

http://bultimes.bg/ekstradirat-bulgari-v-sasht-po-poruchka-na-chastni-zatvoripoluchavat-pari-za-vseki-zatvornik/

Екстрадират българи в САЩ по поръчка на
частни затвори… Получават пари за всеки
затворник…
10.04.2018

Разрастващото се екстрадиране на българи в САЩ
въвлича страната ни в едно от най-отвратителните
престъпления, които създава тази изродена империя.

Вкарването на хора в затвора за пари.
Това е чудовищен бизнес, който е довел до това, че 3% от
населението на САЩ вече са затворници. Той е най-затворническата
държава в света, като изключим някои тоталитарни режими.
Причина за всичко това е, че в САЩ повечето затвори са… частни.
Управляват се от частни корпорации, които получават субсидии от
държавата за това. Нещо от типа на нашите болници, които
получават “клинични пътеки” от държавата. И съответно –
измислят болни, лечения и пр., така че да издоят касата.
В САЩ същото става чрез подкупи за съдии, за това да пращат в
затвора повече хора. Няколко такива случая дори разкри ФБР и
стана неописуем скандал.
Но никаква опасност от разследване няма, ако осъдените не са
американци.
Съответно – корпорациите вече си поръчват затворници от
колониите. И ние им ги доставяме, по позорния “договор за
екстрадиция”. По който мишената има по-малко права, дори
отколкото ако е арестувана за убийство в България.
Последният случай – арест на българин за нарушение на ембаргото
над Сирия. Но такова ембарго не съществува. Съветът за сигурност
на ООН не го е гласувал. Има едностранни санкции на САЩ. Но те
не важат на българска територия.
Кой може да каже, че американският прокурор не е получил рушвет
от някоя корпорация, за да и достави затворник? И някъде си в
България, измислят му престъпление, и ае… То така всеки може да
бъде окошарен.
Това става поради “споразумението за екстрадиция”, с което по
същество американският закон започва да важи на българска
територия. И един българин ще ходи да гние в американски затвор.
Може да му лепнат до 25 години.

Страната ни трябва незабавно да денонсира този договор, но как
може да стане това при американската марионетка Бойко, не е
ясно…
Добри Божилов, Фейсбук

