Асоциация на Лайънс клубовете в България Дистрикт 130
Association of Lions Clubs District 130 Bulgaria

Кандидат за Втори Вице Дистрикт Управител 2021-22
Lion Цвети Шопова е активен чартър член на ЛК Пазарджик Тракия от 2000 г., без
задължения към АЛК Д130 България. Президент на клуба за 2010-11; Зонален председател
2012-13; Председател Комисия Културни и обществени дейности към КДУ 2013-2016 и 201718; Регионален председател 2015-16. С принос в създаването на дамски ЛК Вида-Видин, ЛК
Велинград, ЛК Свилена Свиленград и Омега Лео клуб Пазарджик като Guiding Lion.
Цвети по професия е биолог с 20 г. стаж в Микробиология и Трансфузионна хематология в
Пазарджик, към момента е управител и съдружник в Национална импресарска мрежа ООД
(БЪЛГАРЕ). Чужди езици: английски, италиански, гръцки, руски. Комуникативна, с управленски
опит.

«С оптимизъм и вдъхновение
Ще продължавам да работя за
разрастването на Дистрикт 130
България. В тази посока ще ми
помогне досегашният ми опит в
организирането на нови клубове.
Ще насоча усилия за тяхното
вътрешно сплотяване и укрепване
на междуклубните връзки..
Работните ми контакти ще
бъдат полезни в международното
ни сътрудничество. Обменът на
повече идеи и опит е от голяма
полза за движението.
Когато има екипна работа и
сътрудничество,могат да се
постигнат прекрасни резултати!
Вярвам в силата и
градивността на младостта и ще
работя за създаване на нови Лео
клубове. Младите хора са нашето
бъдеще, те ще продължат делата
ни, а наше задължение е да ги
подготвим.
Да си част от Лайънс е
отговорност, удовлетворение и
перспектива за по-добър свят!»
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Кандидат за Втори Вице Дистрикт Управител 2021-22
Lion инж. Валя Томова е активен чартър член на ЛК Търговище от 2013 г., без
задължения към АЛК Д130 България. Президент на клуба за 2013-14, 2017-2021;
Отговорник по членство 2016-17; Зонален председател 2015-16. С принос за
създаването на Филиал Шумен към ЛК Търговище през 2014.
Валя е строителен инженер, проектант и консултант в строителството.

«Приоритетите, които са
били пред мен и пред клуба
ни, са били да направим
Лайънс привлекателно
място, където членството
да бъде желано. Постигали
сме го с личен авторитет и
сме го предали в средите на
клуба и извън него.
Като Втори вице Дистрикт
Управител бих се стремяла
да стабилизирам
общността след
пандемията. Новите идеи
за организирани
мероприятия са добро
решение за това. Бих
търсила и методи за
популизиране на Лайънс в
населени места, където
няма клубове, чрез лични
познанства и покани за
участие в наши
мероприятия.»
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Кандидат за Втори Вице Дистрикт Управител 2021-22
Lion Румен Петков е активен чартър член на ЛК Пазарджик от 1999 г., без
задължения към АЛК Д130 България. Президент на клуба 2001-2002,
Отговорник по членство 2002-04; Клубен Секретар 2014-2015. Член и
председател на Контролния Съвет на АЛК Д130 България в периода 2015-2021.
Заемал и други ръководни длъжности в АЛК „Дистрикт – 130 България” –
секретар; зонов ръководител (липсва запис в MyLCI).
Румен е юрист, доктор по право, работи като адвокат и преподавател по право.
Чужди езици: руски, ползва английски.

От биографията на Румен:

«Представяне на различни теми, тези,
идеи пред различна аудитория,
придобити във ежедневната дейноста
като адвокат, преподавател, общински
съветник;
Значителен опит и знания по
наказателно и търговско право и
местно самоуправление;
Добри умения в изграждането на екипи,
доказани възможности за осигуряване
на условия за тяхното развитие;
Развити умения на анализ, преговори и
консултации».

