Официален личен сайт на Цветан Василев

Мотоциклетизъм

През декември 2012 г. на специална церемония Българската федерация по мотоциклетизъм
връчва специална награда на Цветан Василев за цялостен принос и подкрепа за развитието на
мотоциклетния спорт в България.

„Наградата за цялостен принос, присъдена на г-н Василев, е най-високото отличие, което
Федерацията присъжда изключително рядко. В последните 5 години той лично демонстрира
огромната си подкрепа към българския мотоциклетен спорт и няма да преувелича, ако кажа,
че редица събития нямаше да се осъществят без неговата помощ. Той заслужава тази награда
повече от всеки друг“, казва при връчването на наградата Богдан Николов, президент на
Българската федерация по мотоциклетизъм.

Според него организацията и провеждането на кръговете от световния шампионат по
мотокрос, на купата на нациите, включително и на фристайла през последните години са се
случили благодарение на съдействието на Цветан Василев.

По инициатива на Цветан Василев Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД) също
подпомага мотоциклетизма в България вече шеста поредна година като част от политиката си
на корпоративна социална отговорност.

„През последните 2 години България е най-добрият организатор в света на финалите на
световното първенство по мотокрос фристайл — „Нощта на скоковете“. Изказвам специална
благодарност на мажоритарния собственик на КТБ АД Цветан Василев за финансовата
подкрепа, която оказва не само на „Нощта на скоковете“, но и на световния шампионат по
мотокрос“, казва Сьорен Селмер, представител на фирмата промоутър Pro Circuit, при едно от
посещенията си в България.

От 2008 г. Цветан Василев и КТБ АД са финансирали Българската федерация по
мотоциклетизъм (БФМ) с над 3 милиона лева. Цветан Василев неведнъж лично е подпомагал и
четирикратния европейски шампион по супермото в клас S Open — Ангел Караньотов за
участието му в европейски и световни шампионати.

„На мен г-н Василев ми е помогнал за 4-те европейски титли. Той обича и крепи спорта,
даже изпълнява функциите на държавата в спорта“, казва Ангел Караньотов, цитиран от
сайта moto-zone.bg, а неговият баща и треньор Ивайло Караньотов допълва: „Нашият спорт
беше пред закриване, но Цветан Василев ни спаси“.

