Доклад
на Почетното консулство на Република Молдова в
Република България – гр.Пловдив
за 2018г.
През 2018 г. Почетният консул на Република Молдова в Република
България – гр.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, както и активно насърчаваше
икономическите интереси на Република Молдова в Пловдивския регион.
Едно от основните събития за изминалата година беше срещата с
френско-говорящите посланици и официални лица в столицата на България на
14 ноември, домакинствана от посланика - г-н Штефан Горда. Почетният
консул - г-н Веселин Чипев, взе участие в организацията и спонсорира
събитието. Друго важно събитие бе Срещата на почетните консули в
гр.Кишинев, където г-н Веселин Чипев имаше възможността да се срещне с
министъра на външните работи и европейската интеграция на Република
Молдова – г-н Тудор Уляновски.
През февруари, почетният консул направи дарение за традиционния
молдовски празник на пролетното и природно възраждане - “Мартисор”.
Почетният консул присъства и подкрепи молдовските студенти на
събитието „Нощ на чуждестранните студенти” на 22 март, организирано от
Университета по хранителни технологии – гр.Пловдив. Учениците
представяха своите държави, като говореха за традициите, показвайки
национални ястия и снимки.
По повод посещението на г-н Юри Леанка, заместник министърпредседател за европейска интеграция на Молдова, на 4 април се проведе
дипломатическа вечеря, чийто домакин беше посланикът на Република
Молдова в България - г-н Штефан Горда и почетеният консул - г-н Веселин
Чипев. Основна тема на дискусията беше подготовката на Молдова за
присъединяването й към Европейския съюз.

Гости на събитието бяха посланикът на САЩ – Н.Пр. Ерик Рублин,
посланикът на Германия - Н.Пр. Хелберт Салбер, както и посланиците на
Македония, Албания, Румъния, Сърбия, Украйна и Чешката република.
Сред гостите бяха председателят на Фондация “Konrad Adenauer
Bulgaria” - г-н Торстен Гайслер, ръководител на Представителството на
Европейската комисия в България – г-н Огнян Златев, председателят на
“Софийски форум за сигурност” – г-н Йордан Божилов, директорът в
дирекция “Източна Европа и Централна Азия” към Министерството на
външните работи – г-н Ганчо Ганев и ръководителят на Генерална дирекция
"Двустранни отношения" към Министерството на външните работи – г-н
Костадин Коджабашев.
Почетният консул беше главният спонсор на конференцията
„Инвестиционни перспективи: Западни Балкани”, проведена на 16 май и
организирана съвместно от Българския форум на бизнес лидерите и
българското председателство на Съвета на ЕС 2018.
Г-н Веселин Чипев присъства на конферентна среща, организирана от
“Асоциацията на почетните консули” на тема „Почетни консули за
подобряване на бизнес климата и насърчаване на културното единство на
Балканите” на 22 май, на която специални гости бяха заместник министърпредседателят и министър на външните работи на България и Министър на
българското председателство на Съвета на ЕС.
Почетеният консул беше специален гост на Международното
изложение „Хемус 2018 - Отбрана, Антитероризъм и сигурност”, състояло се
на 30 май.
През юни, г-н Веселин Чипев подкрепи и направи дарение на Детскодевическа хорова формация „Евмолпея” за участието им на концерти в
Подгорица, Черна гора.
Почетният консул присъства на Втората Консулска конференция на
Югоизточна Европа (FICAC), която се проведе в Солун, Гърция от 21 до 24
юни.
През октомври, почетният консул направи дарение на Сдружение "Деца
с онкохематологични заболявания", която е родителска организация,
подпомагаща деца с рак и техните семейства.

На 18 септември, почетен консул имаше честта да подкрепи
официалния прием по случай 27 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 - гжа 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.
През октомври, почетният консул присъстваше на „Срещата на
почетните консули на Република Молдова”, проведено от 4-ти до 6-ти в
Кишинев, Молдова. По време на събитието г-н Веселин Чипев имаше
възможността да се срещне с министъра на външните работи и европейската
интеграция на Република Молдова – г-н Тудор Уляновски.
На 10 октомври, почетният консул взе участие и направи дарение на
организираната благотворителна фотоизложба „Немрут” от Генералното
консулство на Турция.
Г-н Веселин Чипев беше специален гост на церемонията по случай 100годишнината на Азербайджанската демократична република, организирана от
посолството на Азербайджан в България на 15 октомври.
Почетният консул присъстваше на „Балът на германската икономика”,
проведен на 27 октомври и организиран от посолството на Федерална
република Германия и се проведе в подкрепата на два социални проекта.
През изминалата година Почетният консул на Република Молдова се
занимаваше интензивно с проекти в социалната, икономическата, културната
и политическата сфера в страната и чужбина и достойно представляваше
интереса на Република Молдова.

