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Да спрем екстрадирането 
на Желяз Андреев

От стр. 1
На 7 април 2018 г. Же-
ляз Андреев бе задър-
жан от МВР в родния 
му град Добрич зара-
ди искане от страна 
на САЩ за екстради-
рането му. Към Желяз 
има повдигнато обви-
нение от Прокуратура-
та 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 „Про-
дажби“ в българския 
офис на американската 
компания AW Tronics. 
Като такъв, той осъ-
ществява продажби на 
авиационни части на 
авиокомпании и сервиз-
ни центрове за самоле-
ти и хеликоптери от 
различни държави, сред 
които и на сирийската 
авиокомпания Syrian 
Air без да подозира, че 
подобна сделка е нару-
шение на ембаргото, 
наложено от САЩ на 
Сирия. Желяз, който е 
назначен на трудов до-
говор по БЪЛГАРСКО-
ТО трудово законода-
телство с компания, 
регистрирана в БЪЛГА-
РИЯ с централен офис 
в САЩ, никога не е уве-
домяван, че работи по 
чуждо законодателство 
и следователно не е 
действал със съзнание-
то, че нарушава закон, 
камо ли закон на чужда 
държава. Важно е да се 
отчете, че към момента 
на извършените про-
дажби (септември 2013 
г. - февруари 2014 г.) не 
съществува ембарго на 
ЕС и България със Си-
рия.
Желяз кандидатсва за 
работа в AW Tronics 
през сайта jobs.bg и 
след като е одобрен на 
интервю, стартира на 
позицията „Продавач 

Интернет Търговия“ 
– най-ниското ниво в 
йерархията на отдел 
„Продажби“. Задълже-
нията му са да се свърз-
ва директно с клиенти 
по имейл и по телефон 
с цел презентиране на 
продуктите и услугите 
на компанията и про-
дажбата им. Както на 
Желяз, така и на всич-
ки останали служители 
на неговата позиция, 
компанията предоставя 
портфолиа от клиен-
ти и техните контакти. 
Всички служители на 
тази позиция, в това 
число и Желяз, имат 
наложен норматив за 
брой обаждания и брой 
продажби, които да по-
стигат на дневна база. 
Предоставеният набор 
от клиенти не е по из-
бор на служителите. 
Американската компа-
ния не запознава слу-
жителите си със специ-
фиките 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 осъщест-
вява няколко сделки с 
този клиент, като пове-
чето сделки са по време 
на 6-месечния му изпи-
тателен срок.
В задълженията на Же-
ляз (и на всеки друг 
служител на същата по-
зиция) влизат:
- презентиране на ком-
панията и нейните ус-
луги;
- приемане на запитва-
ния от клиенти;
- изготвяне на ценова 
оферта към клиента 
при наличие на търсе-
ните части (намерени 
на пазара от отдел „По-
купки“), подлежаща на 
одобрение и корекция 
от прекия му ръководи-

тел;
- изпращане на оферта 
на клиента;
- обсъждане на оферта-
та директно с клиента 
по телефон или имейл;
- получаване на поръч-
ка от клиента по имейл
- последваща директна 
комуникация с клиен-
та относно статуса на 
поръчката: изпращане 
на фактура по имейл и 
информация за пратка-
та (товарителница) или 
обяснение при евенту-
ално забавяне.
В задълженията НЕ се 
включват:
- оформяне или има-
нето на какъвто и да е 
достъп до оформяне на 
митнически документи
- подготовка на пратка-
та за транспортиране 
(нито документално, 
нито физически)
- изготвянето на факту-
ра по сделката
- проверка на същест-
вуващите регулации, 
наложени от САЩ или 
от която и да е друга 
страна на държави, в 
които са клиентите от 
портфолиото
- верифициране на 
спазването на горес-
поменатите регулации 
при осъществяване на 
сделка.
На нито един от служи-
телите 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 дава-
ни 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 ембар-
го със САЩ и как се 
оформят митнически 
декларации. При въз-
никнали проблеми или 
забавяния с пратки, 

продавачите са в ди-
ректен контакт с кли-
ента и са длъжни да го 
информират за статуса 
на поръчката. Достъп 
до информация, свър-
зана с транспортиране 
на пратката и изготвяне 
на фактура, служите-
лите взимат от преките 
си ръководители и от 
Отдел „Логистика“. Те 
нямат системен достъп 
да следят подобна ин-
формация.
В резултат на осъщест-
вените през 2013 г. и 
2014 г. общо 7 сделки 
със Сирийските Авио-
линии, Желяз се оказ-
ва обвинен в престъ-
пление, предвиждащо 
осъждане от съда във 
Флорида на максимал-
на присъда от 25 годи-
ни затвор в САЩ и гло-
ба от 1 250 000 щатски 
долара.
Желяз е на 29 години, 
роден е в Добрич. За-
вършил е Природома-
тематическа гимназия в 
града и бакалавър спе-
циалност „Културоло-
гия“ в Софийски Уни-
верситет 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 вре-
ме Желяз вече е служи-
тел на Луфтханза Тех-
ник София. На 16 март 
2018 г. е освободен от 
работа в Луфтханза 
поради присъствие на 
името му в Черния спи-
сък на Търговския де-
партамент на САЩ.
Въпросите са много:
- Защо Желяз трябва да 
бъде съден за това, че 
не е минавал обучения 
и инструктажи за зако-
ните на чужда държава, 
а просто е вършел рабо-
тата си като останалите 
си колеги на негова-
та позиция? Защото е 
имал „късмета“ да му 
се падне този клиент?
- Как българските 
граждани, служители 
на международни ком-
пании са защитени от 
Държавата от подобно 
подвеждане под отго-
ворност?
- И най-вече, ще заста-
нем ли зад Желяз? Ще 
го подкрепим ли не 
само като приятел, син 
и брат, но преди всичко 
като БЪЛГАРИН?

Мариела Денчева    
Свържете се с автора 

на петицията

ИНФОРМАЦИОННО 
СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на ми-
нистъра на вътрешните 
работи Валентин Радев 
старши комисар Нико-
ла Панчев е назначен на 
длъжността директор на 
ОД МВР Добрич. Той бе 
представен на 4 април 

2018 г. пред ръководния 
състав на Добричката ди-
рекция от главния секре-
тар на МВР гл. комисар 
Младен Маринов.

През последните три 
години старши комисар 
Никола Панчев заемаше 

длъжността началник на 
отдел „Охранителна по-
лиция” при ОД МВР Ва-
рна. Досегашният дирек-
тор на ОД МВР Добрич 
старши комисар Николай 
Спасов е преназначен в 
ГДНП-МВР.

Хора от цялата страна събират 
капачки за подпомагане лечението 

на Димитър Стоев
200-килограмов палет 

с пластмасови капачки 
пристигна на 21 март в 
Община Балчик. Голяма 
част от тях са събрани от 
ученици на пловдивска-
та Професионална гим-
назия по архитектура, 
строителство и геодезия  
„Арх.Камен Петков“. В 
събирането се включва 
и фирма от града под те-
петата. 

„Пожелавам на Митко 
и на Вас много здраве, 
успех във всяко начи-
нание и само поводи за 
усмивки занапред. Дер-
зайте !!!“, написа Иво 
Иванов - мениджър то-
рове във фирма „Агрия“ 
АД гр. Пловдив в имей-
ла, с който уведомява, че 
ще изпрати около 10 чу-
вала капачки по куриер. 

Плевенчани приеха 

предизвикателството на 
балчишките лекоатлети, 
които призоваха своите 
приятели и съперници 
от клубовете в страната 
да се включат в съревно-
вание по благотворител-
ност. 

Капачките се приемат 
в Община Балчик, стая 
11. За повече информа-
ция на тел. 0579 71045 
- Мария Кунева и Свет-
лана Недева. 

Добрите новини, свър-
зани с кампанията, не 
свършват. Над 20 кг ка-
пачки, от населени места 
извън Добричка област, 
може да се изпращат до 
управителя на централен 
офис на Еконт в Балчик, 
намиращ се на ул. „Чер-
но море“ 53. Доставката 
се поема от благодетел. 

На фейсбук страни-

цата „Благотворителен 
базар „За лечението на 
Митко“ в момента се 
провежда онлайн търг. 
Всеки, които желае да 
си купи някое от ръчно 
изработените бижута, до 
18 часа на 31 март може 
да направи своето пред-
ложение за цена - като 
коментар към снимката 
на съответното бижу 
или на email: yordanka_
kuzmanova@abv.bg. 

Майката на Димитър 
Надка Герджикова съоб-
щи, че в дните от 1 до 8 
април в с. Оброчище ще 
бъде организиран бла-
готворителен базар. От 
9 до 16 часа в двора на 
църквата ще се продават 
ръчно изработени велик-
денски украси и други 
дарени предмети. 

Здравейте добри хора!

Казвам се Димитър 
Стоев и съм на 32 годи-
ни. До преди 4 години 
бях като повечето мом-
чета на тази възраст 
– изпълнен с енергия, 
усмихнат и много по-
зитивен. Но както зна-
ем, животът е пълен с 
изпитания. С едно та-
кова изпитание аз и се-
мейството ми се борим 
вече 4 години...

По време на стаж във 
Франция претърпях 
тежък инцидент. При 
гмуркане в морето си 
ударих главата в дъ-
ното и от силния удар 
четвърти шиен пре-
шлен (С4) се пречупи. 
На кратко прешленът 
ми е стабилизиран, а 
гръбначният ми мозък 
е наранен, но не е пре-
къснат. След този инци-
дент съм парализиран. 
Не съм напълно пара-
лизиран, но все пак не 
мога да правя сам абсо-

лютно нищо.
След няколко месе-

ца рехабилитация във 
Франция трябваше да 
се върна в България. 
Прибрах се у дома с 
надеждата да продъл-
жа възстановителния 
си процес. Оказа се, че 
в България няма място 
за хора с подобно на 
моето състояние. Така 
3 години и половина 
търсим някакъв вид ле-
чение в чужбина.

Намерихме клини-
ка в Кипър, която ми 
дава добри шансове за 
възстановяване чрез 
лечение със стволови 
клетки, но сумата от 60 
000 евро е непосилна за 
семейството ми.

За това се обръщам 
към вас, добри хора. 
Вярвам че с ваша по-
мощ, с помощта на 
Доброто у хората ще 
успея да изляза победи-
тел от тази битка. 

4 години са много 
време прекарани на 
легло. 

Преди имах големи 
мечти, сега мечтая за 
деня, в който ще усетя 
твърдостта на земята 
под краката си и ще на-
правя първите си крач-
ки. За момента, в който 
сам ще изляза навън 
и ще усетя свободата 
на тялото си. За мига, 
в който отново ще по-
чувствам радостта от 
живота.

Благодаря предвари-
телно на всеки един от 
Вас, който ми помогне 
да осъществя мечтите 
си. 

Бъдете живи и здра-
ви, и нека Господ бъде 
с Вас!

Банкова смет-
ка: UNICREDIT 
BULBANK IBAN - 
BG52UNCR7000

1520716246
Надка Любомирова 


