
 

 Скъпи приятели, 

 

Основният признак на Ротари е обединение на професионалисти, на лидери от 
различни професии. 

В нашия Ротари клуб една от различностите между нас е именно професията ни. 

За всеки един от нас професионалният ни празник е важен ден, в който честваме 
професионалните си успехи. 

 Би било интересно всеки от нас на професионалния си празник да разкаже на 
приятелите в своя Ротари клуб за професията си,  защо е избрал тази професия , какви 

са особеностите на професията му, какви са етичните стандарти в професията му  и 

намира ли удовлетворение в нея.  
Би било добре в нашия Ротаракт клуб и Интеракт клуб да запознаем младите си 

приятели с различията, предимствата и недостатъците на професиите ни, като така ще 
им помогнем да се ориентират в своя бъдещ  професионален избор. 
 Споделяйки професионалните си празници с приятелите в Ротари клуба в 
Ротаракт клуба и Интеракт клуба ние ще научим повече един за друг и ще станем още 
по – близки приятели.  

 Предлагам Ви един списък на професионалните празници, ако решите да го 

ползвате в своя Ротари клуб. 

 Предварително се извинявам, ако има някои неточности или непълноти, които се 
надявам с ваше участие да отстраним. 

 

            ПРИМЕРЕН  и НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК  

                             НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ 

 

 

Месец ЯНУАРИ 

 

08.01. – празник на акушери, гинеколози  / БАБИН ДЕН/  

12.01. – ден на военното разузнаване 
13.01. – празник на кинодейците 
16.01. – празник на растителнозащитниците 
21.01. – ден на астрономията 
25.01. – празник на геодезистите 
26.01. – празник на митничарите 
29.01. – празник на работещите в местата за лишаване от свобода  
 

Месец ФЕВРУАРИ 

 

01.02. – празник на лозарите  /Трифон Зарезан/ 

10.02. – празник на пчелари, градинари, овощари 

14.02. – празник на археолозите 
 

Месец МАРТ 

 

23.03. – празник на метеоролозите 
 

Месец АПРИЛ 

 



04.04. – празник на психолозите 
07.04. – празник на работещите в здравеопазването 

11.04. – празник на зъболекарите 
12.04. – ден на авиацията и космонавтиката 
16.04. – празник на юристите / ден на конституцията и на юриста 
17.04. – празник на дипломираните експерт-счетоводители 

18.04. – празник на реставраторите 
22.04. – празник на еколозите 
30.04. – празник на лесовъдите 
 

Месец МАЙ 

 

06.05. – празник на животновъди, млечна промишленост и военните 
11.05 – празник на библиотекарите 
17.05. – празник на спортистите 
20.05. – празник на метролозите 
24.05. – празник на учителите, на културните и просветните дейци 

 

 

 

Месец ЮНИ 

 

11.06. – празник на икономистите 
21.06. – ден на енергетиците 
23.06. – ден на служителя в държавната администрация 
24.06. – празник на фармацевтите и аптекарите 
 

Месец ЮЛИ 

 

01.07. – празник на билкарите, на народните лечители 

18.07. – празник на служителите в Гражданска отбрана 
20.07. – празник на пивоварите 
26.07. – празник на служителите в НС „Жандармерия” 

27.07. – празник на системните администратори 

 

Месец АВГУСТ 

 

04.08. – празник на железничарите 
09.08. – празник на военните моряци 

18.08. – празник на миньорите 
 

Месец СЕПТЕМВРИ 

 

14.09. – празник на пожарникарите 
30.09. – празник на преводачите 
 

Месец ОКТОМВРИ 

 

01.10. – празник на музиканти, застрахователи, архитекти 



04.10. – празник на специалистите  по компютърна техника, информационнни 

технологии и автоматика 
05.10 – ден на учителя 
10.10. – празник на архиварите 
18.10. – празник на художниците и на парашутистите 
24.10. – празник на нотариусите 
25.10. – празник на работещите в областта на българската земеделска наука 
26.10. – празник на строителите, ковачите, техниците, инженерите, металурзите 
 

Месец НОЕМВРИ 

 

01.11. – празник на учените 
04.11. – празник на корабостроителите 
08.11. – празник на полицаите, на месарите и колбасарите 
11.11. – празник на охранителите и частната охранителна дейност 
22.11. – празник на адвокатите 
 

Месец ДЕКЕМВРИ 

 

06.12. – празник на моряците, на рибарите, на търговците и на банкерите 
08.12. – празник на студентите 
12.12. – празник на текстилните работници 

14.12. – празник на ветеринарите 
22.12. – празник на граничарите 
26.12. – празник на дърводелците 
 

С ротариански поздрав! 
Капка Войнска 
Член на Ротари клуб Хасково – Аида 
Председател на Комитета по професионална дейност в Дистрикт 2482 

0888 240 181 


