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На вниманието на
Дипломатическите мисии и техните представители в България  

  

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

  

Във времена на върховно изпитание и глобална епидемия бих искал да Ви пожелая на
Вас, близките Ви, екипа на посолството и народа на …..преди всичко много здраве,
търпение и увереност, единни, разумни и съпричастни ще преодолеем кризата.
Нека сърцата ни са изпълнени с вяра, надежда и любов и смирени изминем своя нелек
път да Храма на Спасението…
Убеден съм, че ще върнат дните, когато поводи и тържества ще ни съберат отново
заедно в името на добруването и безкористната служба посветена на нашите
приятелски народи.
Бог да ни закриля!!!!

  

Веселин Кошев

  

Председател на
Европейско движение за демокрация
Алианс България – Франция Елзас 2012
Директор международни отношения
Евро Азиатска Асоциация за бизнес, култура и приятелство

  

от:Â Â  Â Nunziatura Bulgaria Â Â  Â дата:Â Â  Â 14.04.2020 11:52
до:Â Â  Â Веселин Кошев Â Â  Â Â Â  Â 
Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
Уважаеми г-н Кошев,
Апостолическият нунций сърдечно Ви благодари за писмото и пожеланията и също Ви
отправя най-добри пожелания!
Светли празници,
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Секретариат
________________________
APOSTOLIC NUNCIATURE
(Embassy of the Holy See)

  

от:Â Â  Â EMBAJADA ARGENTINA EN BULGARIA Â Â  Â дата:Â Â  Â 14.04.2020 12:20
до:Â Â  Â Веселин Кошев Â Â  Â Â Â  Â 
Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
Уважаеми г-н Кошев,

  

За мен е удоволствие да се обърна към Вас във връзка с любезните поздравления по
повод Великденските празници и да отправя към Вас от името на посланика на
Аржентина, Н. Пр. Алберто А. М. Труеба,Â  най-сърдечни поздравления и пожелания за
крепко здраве и благополучие, както и за много лични и професионални успехи.

  

с уважение,

  

Таня Хаджийска
протокол
посолство на Аржентина

  

от:Â Â  Â  sofia@kazembassy.eu Â Â  Â дата:Â Â  Â 13.04.2020 13:00
до:Â Â  Â Веселин Кошев Â Â  Â Â Â  Â 
Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
Уважаеми г-н Кошев,
Â 
Много благодаря за Вашето писмо.
Желая на Вас, на Вашето семейство и на приятелския български народ крепко здраве и
вяра в скорошно приключване на кризата.
Пазете себе си, бъдете здрави!
Â 
С уважение,
Â 
Темиртай Избастин,
посланик Â 
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от:Â Â  Â Посолство Алжир Â Â  Â дата:Â Â  Â 13.04.2020 12:44
до:Â Â  Â Веселин Кошев Â Â  Â Â Â  Â 
Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
M. Vesselin KOSHEV
Président du Mouvement européen pour la démocratie
Alliance Bulgarie - France Alsace 2012
Превод от френски:

  

До:
Г-н Веселин Кошев
Председател на Европейско движение за демокрация Алианс България – Франция
Елзас 2012
Български строителен и търговски консорциум
Директор международни отношения Евро Азиатска Асоциация за бизнес, култура и
приятелство
Â 
Господин Председател,
Благодаря Ви сърдечно за любезното послание, с което пожелавате на алжирския
народ, на екипа на Посолството, на мен и на моите близки здраве, търпение и вяра в
момент, когато целият свят е изправен пред пандемията от коронавирус.
Споделям Вашата убеденост в значението на солидарността, емпатията, надеждата и
чувството за отговорност, които със сигурност ще ни позволят да се справим с
предизвикателствата на това тежко изпитание.
Като Ви благодаря отново, Ви моля да приемете уверенията в отличната ми почит.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Посланик
Латифа Беназза

  

от:Â Â  Â Embassy of the Republic of North Macedonia in Sofia Â Â  Â дата:Â Â  Â 13.04.2020
12:25
до:Â Â  Â Веселин Кошев 
"Embassy of the Republic of North Macedonia in Sofia
Â Â  Â Â Â  Â 
Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
Почитуван господин Кошев,
Â 
Дозволете во името на Амбасадата на Република Северна Македонија и во мое лично
име да Ви се заблагодарам за вниманието и убавите зборови и желби за сите нас и

 3 / 4



Обръщение към дипломатическите мисии

целиот македонски народ во ова време на криза со пандемијата на корона вирусот,
Â 
Ви посакуваме и ние Вам и на Вашето семејство , како и на сите граѓани на пријателска
Република Бугарија што побрзо и побезболно надминување на оваа кризна состојба,
Â 
Блиската соработка, взаменото почитување и поддршка се согледува и денес, во
значителниот интерес за донации и помош од граѓани, фирми и Владата на Република
Бугарија за Република Северна Македонија,
Â 
Воедно сакам да ве известам дека не сум амбасадор, туку вршител на работите во
Амбасадата на РС Македонија во Софија,
Новиот амбасадор го очекуваме до крајот на годината, по парламентарните избори кои
се одложија поради состојбата со корона вирусот,
Â 
Голем поздрав,
Â 
Чувајте се и Вие и Вашето семејство,
Â 
Владимир Крстевски, министер советник, вршител на работите
Амбасада на РС Македонија
Софија

  

от:Â Â  Â Caridad Yamira Cueto MiliánÂ Â  Â дата:Â Â  Â 13.04.2020 11:22
до:Â Â  Â Веселин Кошев 
Â Â  Â Â Â  Â 
Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
Dear Mr. Koshev,
Â 
I am deeply grateful to you for your cordial message and good wishes. I do reciprocate them
with profound respect and admiration.
All the best to you, to your family and your country!!!
And definitively, let’s hope that solidarity, intelligence and compassion will bring us all out of
these turbulent times…!!!
Â 
Always at your disposal and Truly Yours,
Â 
Mrs. Cueto Milián
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