
 

 
 
 
 

Доклад 
на Почетното консулство на Република Молдова в 

Република България – гр.Пловдив 

за 2017г. 

 

 
 

 През 2017 г., Почетният консул на Република Молдова в 

Република България - Пловдив, г-н ВЕСЕЛИН ЧИПЕВ, с консулски 

окръг, обхващащ областите Пловдив, Хасково и Стара Загора, даде 

личен принос за засилване на отношенията между Република 

Молдова и Република България на политическо, икономическо и 

културно ниво. 

 

 През февруари, почетният консул направи дарение за Детско-

девическа хорова формация „Евмолпея”, която бе избрана за 

единствен представител на България в едно от най-големите 

артистични културни събития в Русия - 16-ия Международен 

фестивал - музикален конкурс „Земята - наш общ дом ”, проведен от 

25 до 30 април 2017 г. в Екатеринбург. 

 През март, почетният консул подкрепи Фондация „Бесарабски 

българи 98“ с участието на талантливата певица Мария Димитрова - 

бесарабска българка от Молдова. С предоставените средства е била 

закупила българска традиционна носия, с която представи България 

в две телевизионни предавания на територията на Молдова. 

 През април, почетният консул помогна на народа на 

Република Молдова и направи дарение за обявената бедствена 

ситуация, причинена от силния снеговалеж, който засегна страната.  



 В знак на благодарност, вицепремиерът по външните работи 

и европейската интеграция на Република Молдова - г-н Андрей 

Галбур, изпрати благодарствено писмо. 
  

 На 9 май, почетният консул взе участие в полагането на венци 

за честването на 72 години от победата над фашизма и нацизма във 

Великата Отечествена война. Ветерани и наследници на 

участниците, се изкачиха на върха на Бунарджика, където пред 

паметника на Альоша се състоя церемония. 

 

 На 29 май, Посланикът, г-н Штефан Горда, посети Пловдив, за 

да проучи възможностите за инвестиции между Република Молдова 

и Пловдив, и в икономическата зона - Тракия. Срещата се проведе с 

участието на кмета на Пловдив - г-н Иван Тотев и почетния консул 

- г-н Веселин Чипев. Основните теми, които бяха обсъдени по време 

на срещата бяха икономическите отношения на Пловдив в 

международна перспектива и непрекъснато нарастващия интерес на 

много международни компании за инвестиции в Пловдивския 

регион. 

 През юли, почетният консул беше удостоен със званието 

„Доктор Хонорис Кауза” от Европейското висше училище по 

икономика и управление. 

 На 20 септември, почетният консул имаше честта да подкрепи 

официалният прием по случай 26 години от независимостта на 

Република Молдова, организиран в хотел Маринела София. 

Приемът беше посрещнат от Посланика на Република Молдова - г-

н Стефан Горда и неговата съпруга - г-жа Лидия Горда, и даде 

възможност за засилване на сътрудничеството между членовете на 

Дипломатическия корпус в страната, включително добрите 

дипломатически отношения между Република Молдова и 

Република България. Почетният консул - г-н Веселин Чипев също 

даде оперативна подкрепа на посолството за представянето по 

време на церемонията. Гостите имаха удоволствието да се запознаят 

с възможностите, които предлага Република Молдова в областта на 

бизнеса, историята, туризма и културата. 

  



По време на събитието почетният консул бе удостоен с Диплом 

първа степен от министър-председателя - г-н Павел Филип. 

Признанието бе за огромната подкрепа, оказана от почетния консул 

след природните бедствия в Молдова през април 2017 г., както и за 

усилената му работа за укрепване на дипломатическите, приятелски 

и бизнес отношения между двете страни. 

 През октомври, почетният консул беше специален гост и 

представител на Република Молдова на Международната 

медицинска изложба, която се проведе и в Националния ден на 

Република Турция. 

 През месец декември се проведе благотворителен коледен 

базар, на който почетният консул направи дарение. Представянето 

на Република Молдова бе високо оценено от партньорите и 

присъстващите гости. Събраните средства от продажбата на стоките 

бяха дарени на благотворителния фонд. 

 През изминалата година Почетният консул на Република 

Молдова се занимаваше активно с проекти в социалната, 

икономическата, културната и политическата сфера в страната и в 

чужбина и достойно представляваше интереса на Република 

Молдова.  


