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 In 2017, Consulul Onorific al Republicii Moldova in Republica 

Bulgaria – Plovdiv, d-nul VESELIN CHIPEV, cu district consular care 

cuprinde regiunile Plovdiv, Haskovo si Stara Zagora, a contribuit personal 

la consolidarea relatiilor dintre Republica Moldova si Republica Bulgaria 

la nivel politic, economic si cultural. 

 In luna februarie, Consulul Onorific a facut o donatie pentru Formatia 

corala de fete “Evmolpeya”, care a fost aleasa ca unic reprezentant al 

Republicii Bulgaria la unul dintre cele mai mari evenimente culturale 

artistice din Rusia – cel de-al 16-lea Festival International de Creativitate 

Muzicala “Pamantul este casa noastra comuna”, care s-a desfasurat in 

perioada 25 – 30 aprilie 2017 in orasul Ekaterinburg. 

 In luna martie, Consulul Onorific a sustinut Fundatia “Bulgarii 

Basarabeni 98” cu participarea cantaretei talentata Maria Dimitrova – 

bulgaroaica-basarabeanca din Moldova. Din fondul colectat a fost 

achizitionat un costum traditional bulgar, cu care aceasta a reprezentat 

Bulgaria la doua emisiuni de televiziune pe teritoriul Moldovei. 

 In luna aprilie, Consulul Onorific a ajutat populatia Republicii 

Moldova si a facut o donatie pentru situatia de urgenta declarata, cauzata 

de caderile masive de zapada care au lovit tara. 



 

 In semn de recunostinta fostul Viceprim-ministru, ministrul afacerilor 

externe si integrarii europene a Republicii Moldova – d-nul Andrei Galbur, 

a trimis o scrisoare de multumire. 

 In data de 9 mai, Consulul Onorific a participat la ceremonia depunerii 

de coroane cu ocazia sarbatoririi a 72 de ani de la victoria asupra 

fascismului si nazismului in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. 

Veterani si mostenitori ai participantilor au urcat pana in varful 

Bunardzhika, unde a avut loc o ceremonie in fata monumentului Alyosha. 

 In data de 29 mai, Ambasadorul Stefan Gorda, a vizitat orasul Plovdiv 

pentru a explora oportunitatile de investitii intre Republica Moldova si 

Plovdiv si zona economica – Trakiya. Intalnirea a avut loc cu participarea 

Primarului orasului Plovdiv – d-nul Ivan Totev si Consulul Onorific – d-

nul Veselin Chipev. Principalele subiecte care au fost discutate in cadrul 

intalnirii au fost relatiile economice ale orasului Plovdiv in perspectiva 

internationala si interesul in contiuna crestere al companiilor internationale 

pentru investitii in regiunea Plovdiv. 

 In luna iulie, Consulul Onorific a fost distins cu titlul de “Doctor 

Honoris Causa” de catre Scoala superioara europeana de economie si 

management. 

 In data de 20 septembrie, Consulul Onorific a avut onoarea de a sprijini 

receptia oficiala cu ocazia celei de-a 26-a Zile de Independenta a Republicii 

Moldova, organizata la Hotel Marinela Sofia. Receptia a fost intampinata 

de Ambasadorul Republicii Moldova – d-nul Stefan Gorda si sotia acestuia 

– d-na Lidia Gorda si a oferit posibilitate cu privire la consolidarea 

cooperarii intre membrii Corpului diplomatic din tara, inclusiv bunele 

relatii diplomatice dintre Republica Moldova si Republica Bulgaria. 

Consulul Onorific – d-nul Veselin Chipev a acordat, de asemenea, sprijin 

operational Ambasadei cu privire la prezentare in timpul ceremoniei. 

Oaspetii au avut placerea de a se familiariza cu posibilitatile care ofera 

Republica Moldova in domeniul afacerilor, istoriei, turismului si culturii. 

 In timpul evenimentului Consulul Onorific a fost distins cu Diploma 

de gradul intai de catre Prim-ministrul – d-nul Pavel Filip. Recunoasterea 

a fost pentru marele sprijin acordat de Consulul Onorific in urma 

calamitatilor naturale din Moldova in luna aprilie 2017, pentru si cu privire 



 

la activitatea grea a acestuia pentru consolidarea relatiilor diplomatice, de 

prietenie si de afaceri intre cele doua tari. 

 In luna octombrie, Consulul Onorific a fost invitat special si 

reprezentant al Republicii Moldova la Expozitia Medicala Internationala, 

care s-a desfasurat in Ziua Nationala a Republicii Turcia. 

 In luna decembrie a avut loc un Bazar caritabil de Craciun, la care 

Consulul Onorific a facut o donatie. Prezentarea Republicii Moldova a fost 

inalt apreciata de catre partenerii si oaspetii prezenti. Fondurile colectate 

din vanzarea bunurilor au fost donate fondului de caritate. 

 In ultimul an, Consulul Onorific al Republicii Moldova sa ocupat in 

mod activ cu proiecte in domeniul social, economic, cultural si politic in 

tara si strainatate si cu demnitate a reprezentat interesele Republicii 

Moldova. 


