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ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА АБИТУРИЕНТИТЕ 

Уважаеми родители, 

Дните на абитуриентските празници са изпълнени с дълги, весели и нестихващи 

забавления. Те зареждат с настроение не само абитуриентите, а и хората от всички 

възрасти. Празниците не означават, че трябва да се забравят правилата за движение. 

Еуфорията не е оправдание за извършване на необмислени и рискови действия. За да не 

се стигне до пътна катастрофа, отговорността е на родителите, абитуриентите, техните 

приятели и близки, които пряко или косвено са ангажирани в тържествата. 

1. Въпреки многото ангажименти при организирането на празника на Вашия син 

/дъщеря/ отделете специално внимание на сигурността на абитуриента и 

съпровождащите го; 

2. Дори да са правоспособни, за предпочитане е абитуриентите да не шофират. Те са 

в особено емоционално състояние и лесно могат да допуснат грешки. По-добре е 

зад волана да бъдете тъкмо Вие, родителят, или Ваш близък приятел при 

пътуванията от дома Ви до училището, до дома на класната ръководителка и 

заведението, в което ще се състои абитуриентския бал; 

3. Ако все пак изпълните молбата на Вашия син-абитуриент да му предоставите 

семейния автомобил за дните след бала, поговорете с него насаме за опасностите 

и доброжелателно го предупредете: да не си позволява алкохол или наркотици, да 

не кара рисково, да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни 

пътувания от страна на пийналата компания и др.; 

4. На тържеството у дома Ви или в заведение преди абитуриентския бал не 

прекалявайте с алкохола, за да не бъдат омаловажени вашите съвети към 

абитуриента и неговите приятели, които го съпровождат; 

5. Бъдете отговорни и не забравяйте, че доброто настроение не трябва да се 

помрачава с необмислени постъпки и трагични инциденти; 

6. Настоявайте вашите абитуриенти да не изключват мобилните си телефони и 

поддържайте периодично връзка с тях. При необходимост да предотвратите 

рискови пътувания, скандали или нарушения на обществения ред, не се колебайте 

да звъните на полицията на тел.112; 

7. Направете празника специален и запазете Вашето настроение и това на близките 

Ви за дълго време! Нека Вашият специален ден остане вълшебен спомен! 
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