Официален личен сайт на Цветан Василев

Биографични данни

Цветан Василев е Председател на Надзорния съвет и мажоритарен акционер на
Корпоративна търговска банка (КТБ) АД. Чрез дъщерната си компания „Бромак телеком
инвест“ в консорциум с руската инвестиционна банка VTB Capital притежава мажоритарния
пакет (около 80%) от VIVACOM, бившата Българска телекомуникационна компания. Василев е
Председател на Надзорния съвет и на застрахователно АД „Виктория“, част от Дженерали
груп. Василев консултира едни от най-успешните инвестиционни проекти в България. Получил
е признание за своя експертен опит в областта на финансите от авторитетни висши учебни
заведения и икономически издания в страната. Носител е на почетен знак, присъден от
Университета за национално и световно стопанство в София (УНСС), и на почетното научно
звание „Доктор хонорис кауза“ на Минно-геоложкия университет в София. Член е на Съвета на
настоятелите на УНСС.

През 1992 г. Цветан Василев основава финансово-брокерските компании „Бромак“ ЕООД и
„Фина-С“ АД. От 1995 г. до 1999 г. е началник на управление „Валутни операции и ликвидност“
в Централна кооперативна банка, като през 1997 г. става и член на Съвета на директорите на
банката. За кратко е началник на управление „Пазари и ликвидност“ в ТБ България инвест АД
(сега банка Алианц България).

От 2000 г. до 2003 г. е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на
Корпоративна търговска банка АД, а от 2003 г. е председател на нейния Надзорен съвет.

Цветан Василев подпомага инициативи в различни социални сфери като научни
изследвания, развитие на спорта, подкрепа на домове за деца, лишени от родителски грижи,
преустройство на болници, реставрация на манастири и др.

Започва висшето си образование в Социално-икономическия факултет на университета в
град Лодз, Полша, специалност „Външна търговия“. През 1985 г. получава магистърската
степен по „Международни икономически отношения“ от Висшия икономически институт (ВИИ)
„Карл Маркс“ (сега УНСС). От 1985 г. до 1992 г. работи като научен сътрудник в бившия
Център за външна търговия и конюнктура на международните пазари.

Цветан Василев е член на Международния консултативен съвет на Атлантическия съвет на
САЩ, както и редовен говорител на Черноморския енергиен и икономически форум и
Глобалния форум във Вроцлав. Той също така изготвя икономически анализи за вестник New
Europe и е бил интервюиран за водещите медии като вестник „Ханделсблат“, вестник „Дер
Щандарт“ и списание Leaders.

За личния си принос в развитието на икономиката, банковото дело и спорта Цветан
Василев получава следните персонални награди:

●

●

●

●

●

●

●

2013 г. — награда „Банкер на годината“ от в. „Банкеръ“ за ефективна политика и
устойчиво присъствие на пазара на КТБ АД;
2013 г. — наградата „Принос за развитието на българския футбол“ на
церемонията „Футболист на годината 2013“ за изграждането на най-модерното
спортно съоръжение в България — базата на „Ботев Пловдив“ в Коматево;
2012 г. — награда за цялостен принос в развитието на мотоциклетния спорт в
България, връчена от Българската федерация по мотоциклетизъм;
2011 г. — приз „Мистър Икономика“ на сп. „Икономика“ за цялостен принос за
развитието на българската икономика;
2011 г. — приз за лидерски принос в предприемачеството от Института по теория
и практика на лидерството „Стефан Стамболов“;
2008 г. — награда „Банкер на годината“ от в. „Банкеръ“ за утвърждаване на
българския капитал в банковата ни система;
2003 г. — „Банкер на годината“ — награда от вестник „Банкеръ“ за динамичен
банков мениджмънт за Цветан Василев в качеството му на Председател на
Управителния съвет на Корпоративна търговска банка АД.

Цветан Василев владее английски, френски, руски и полски език.

Съпруга на Цветан Василев е Антоанета Василева, професор по Световно стопанство и
Международни икономически отношения и декан на факултет „Международна икономика и
политика“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Цветан Василев и
Антоанета Василева имат една дъщеря — Радосвета Василева.

