Официален личен сайт на Цветан Василев

Минно-геоложки университет, гр. София

Цветан Василев получава признание за своите дългогодишни усилия и подкрепа за
българското висше образование от още един престижен български университет. На специална
церемония Председателят на НС на КТБ АД е удостоен с титлата „доктор хонорис кауза“ на
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ — София (МГУ).

Високото отличие му е връчено заради благородната му работа като спомоществовател и
помощта, която е оказал на университета при реализацията на дарение от уникални кристали.
Колекцията е събирана дълги години от френския гражданин с български произход Илия
Делев. Със съдействието на Цветан Василев е осигурено финансиране за транспортиране на
сбирката от минерали и за изграждането на уникален музей на територията на МГУ. По този
начин това световно богатство не остава в чужбина, а пристига в България. Сега в изградения
с помощта на КТБ АД музей се съхраняват ценности с общонационално значение, които са
достъпни за всеки посетител.

„Щастлив съм, че можахме да бъдем съпричастни към това високо родолюбиво дело.
Реализирането на тази изложба е само един пример за социалната политика на банката, която
упорито налагаме в обществото“, казва Цветан Василев при откриването на музея, цитиран от
в. „Монитор“, автор: Теодора Тодорова.

Колекционерът и дарител на експонатите Илия Делев подчертава, че с подобна колекция от
минерали не разполага никоя друга изложбена зала в света, и допълва:

„Феноменалните кристали са безценни природни творения, които трябва да бъдат спасени
и запазени за идните поколения. Заслугата на председателя на Надзорния съвет на
Корпоративна търговска банка Цветан Василев е неоценима. Това е благороден жест за
цялото българско общество“.

В МГУ Цветан Василев учредява и две награди — 10 000 лв. за първенеца на всеки випуск и
20 000 лв. за най-добър млад учен в университета. В академичното си слово при получаване на
званието „доктор хонорис кауза“ Василев отбелязва, че развитието на науката и
образованието от една страна, и практиката от друга, трябва да вървят заедно и взаимно да
се подпомагат.

