Официален личен сайт на Цветан Василев

„Голям чек“

„Голям чек“ е инициатива на Цветан Василев, по която всички български спортисти,
спечелили златен медал на европейско, световно първенство и Олимпиада, получават за
награда парична премия от КТБ АД. Инициативата стартира през 2007 г. Оттогава Цветан
Василев и представители от ръководството на Корпоративна търговска банка АД лично
раздават над 35 „чека“ на обща стойност над 580 000 лева на българските шампиони в
различни международни състезания.

Сред носителите на „Голям чек“ са Станка Златева (борба), Николай Гергов (борба), Албена
Денкова и Максим Стависки (фигурно пързаляне), Румяна Нейкова (гребане), Кубрат Пулев
(бокс), Таню Киряков (спортна стрелба), Иван Стоицов (вдигане на тежести), Мария Гроздева
(спортна стрелба), Явор Христов (стрелба с лък), Детелин Далаклиев (бокс), Михаил Ганев
(борба), Христо Маринов (борба), Петър Стойчев (плуване), Ивет Лалова (лека атлетика), Иво
Ангелов (борба).

Вдъхновен от успеха на инициативата, както и за да стимулира успелите български
спортисти за нови постижения, през 2009 г. Цветан Василев удвоява наградите „Голям чек“,
като премиите стават съответно 10 000 лв. за европейска титла и 20 000 лв. за златен медал
от световно първенство.

Преди олимпийските игри в Лондон през 2012 г. Председателят на Надзорния съвет на КТБ
АД решава да мотивира допълнително българските състезатели за успех и победа, като
официално обявява, че КТБ АД удвоява паричната премия за Олимпийска титла — от 50 000 лв.
тя нараства на 100 000 лева. Нещо повече — за първи път Цветан Василев обещава банката да
награди също и носителите на сребърни и бронзови медали — съответно с 50 000 лв. и 30 000
лв.

Така през 2012 г. олимпийската вицешампионка Станка Златева получава своя девети
„Голям чек“ от КТБ АД, а бронзовият медалист от игрите в Лондон Тервел Пулев (бокс)
дебютира в инициативата. Българските параолимпийци — сребърната медалистка от Лондон
2012 г. Стела Енева (лека атлетика) и бронзовият медалист Радослав Златанов (лека атлетика)
също заслужено са премирани съответно с 50 000 лв. и 30 000 лв.

„С инициативата „Голям чек“ ние искаме да насърчим българските спортисти за техния
труд, усилия, воля, мъжество и най-вече за това, че представят по най-добрия начин нашата
родина пред света. Едва ли има по-добри посланици на България от нашите великолепни

спортисти”, казва Цветан Василев, цитиран от в. „Монитор“, автор: Мирослава Митова.

