Nikolay Vassilev was a member of the last two governments of the Republic of
Bulgaria in the past 8 years, serving consecutively as Deputy Prime Minister and
Minister of Economy (2001-2003), Deputy Prime Minister and Minister of Transport
and Communications (2003-2005), and Minister of State Administration and
Administrative Reform (2005-2009).
Previously, Nikolay Vassilev was Senior Vice President at Lazard Capital Markets –
London (2000-2001), and Associate Director at UBS (UBS Warburg Dillon Read) in
the Tokyo, New York and London offices (1996-2000), working in the area of equities
and emerging markets. He was also a tax adviser at Coopers & Lybrand in Budapest,
Hungary (1993-1994).
Nikolay Vassilev holds a Master of Arts degree in International Economics and
Finance from Brandeis University, USA (1997), Keio University (Tokyo, Japan), as
well as two Bachelor's degrees from the State University of New York, USA (1995)
and the Budapest University of Economic Sciences, Hungary (1994), and has been a
Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder since 1999. He speaks English,
Hungarian and Russian and has a basic knowledge of French, German and
Japanese.
Currently Nikolay Vassilev is a member of the Board of the Bulgarian CFA
Association, and CEO and Member of the Board of Expat Capital.
Nikolay Vassilev is an honorary member of the Hungarian-Bulgarian Chamber of
Commerce.
***
Николай Василев е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
на Експат Капитал.
Николай Василев е бил член на две правителства на Република България, като
последователно заема позициите на заместник министър-председател и
министър на икономиката (2001-2003 г.), заместник министър-председател и
министър на транспорта и съобщенията (2003-2005 г.) и министър на
държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.).
Преди това Николай Василев е бил старши вицепрезидент в Lazard Capital
Markets – Лондон (2000-2001 г.), както и асоцииран директор на UBS (UBS
Warburg Dillon Read) в офисите на компанията в Токио, Ню Йорк и Лондон
(1996-2000 г.), където работи в сферата на акции и развиващи се пазари. Г-н
Василев е работил също така като данъчен консултант в Coopers & Lybrand –
Будапеща, Унгария (1993-1994 г.).
Николай Василев е получил магистърска степен по международна икономика и
финаси в Университета "Брендайс" (САЩ) и Университета "Кейо" (Токио,
Япония) през 1997 г., както и бакалавърски степени от Щатския университет
на Ню Йорк (САЩ) и Университета за икономически науки в Будапеща
(Унгария). От 1999 г. той притежава степен CFA (сертифициран финансов
аналитик). Владее английски, унгарски и руски език, ползва френски, немски и

японски.
В момента е член на Управителния съвет на Българската CFA асоциация.
***
http://expat.bg/en/about_partners.html

