Официален личен сайт на Цветан Василев

Волейбол

През 2009 г., след над 10-годишно прекъсване на габровската волейболна традиция,
мажоритарният собственик на Корпоративна търговска банка АД Цветан Василев застава зад
идеята за изграждането на силен волейболен отбор в родния си град. Той поема издръжката
на волейболен клуб „КВК Габрово“, създаден три години по-рано. При основаването през 2006
г. мъжкият представителен отбор участва в третия ешелон на националното ни първенство.
Само за четири години клубът изминава пътя от най-ниското стъпало до елитната група на
страната в българския мъжки волейбол. Този бърз възход в голяма степен се дължи на
подкрепата на бизнесмена Цветан Василев.

От 2010 г. насам „КВК Габрово“ е част от Суперлигата на България, а през сезон 2012/2013
постига най-доброто си класиране в редовния сезон — второ място. „Към настоящия момент с
повече стабилност и добри състезатели постигаме това, което желаем, да влезем за първи път
във финалната четворка. Както и да участваме в Европейските клубни турнири догодина
естествено. Целта ни е да стабилизираме един отбор с добра перспектива. С подкрепата на
нашия сериозен спонсор — Корпоративна търговска банка в лицето на Цветан Василев, който
е габровец и поддържа идеята да има стабилен отбор, смятам че ще успеем“, казва старши
треньорът на мъжкия отбор през последните три години Любомир Герасимов в интервю за
сайта на Българската федерация по волейбол.

Клубът записва и три поредни участия в европейския турнир „CEV Challenge Cup“. През
сезон 2012/2013 „КВК Габрово“ стига до 1/8 финал в състезанието, след като елиминира
чешкия „Волейбал Бърно“ и швейцарския шампион „Шеноа“, Женева.

Благодарение на поддръжката, която получава от Цветан Василев, от 2010 г. досега „КВК
Габрово“ организира три поредни години международен турнир по волейбол в зала „Орловец“.
Състезанието се провежда в края на септември, преди началото на новия шампионат. В него
досега са участвали отборите на „Аполон Каламария“ (Солун, Гърция), КСМ „Агрономия“
(Букурещ, Румъния), „Войводина“ (Нови Сад, Сърбия), „Млади Радник“ (Пожаревац, Сърбия) и
българските „Нефтохимик 2010“ и „Марек Юнион Ивкони“.

Подобно на стила, който Цветан Василев налага за управлението на футболен клуб „Ботев
Пловдив“, във волейболен клуб „КВК Габрово“ също много се държи на развитието на млади
таланти от детско-юношеската школа. Днес в клуба тренират и се състезават около 80 деца,
като от основаването му до момента през него са преминали над 200 млади волейболисти.

Една от основните цели е дейността на клуба да има и социален ефект за града. Стремежът
е максимален брой деца да се ангажират в тренировки и да се амбицират за спортни успехи,
което да допринесе за укрепването на волята, духа и здравето им, като същевременно ги
предпази от пороците на времето — наркотици, цигари, алкохол и др. Разбира се, търси се и
високо спортно майсторство. Мечтае се за медали, купи, титли и се следват последователно
поставените цели стъпка по стъпка.

