
На 18.10.2010 год. БСОУ „ Д-р Петър 
Берон“ в Прага имаше скъп гост. Учи-
телският колектив бе удостоен с вни-
манието на Министъра на външните 
работи на Република България 
Николай Младенов. Посещението 
на министър Младенов в Чешката 
република бе по случай 90 години 
от установяване на дипломатически 
отношения между България и Чехо-
словакия.
С вълнение и радост бяха изпълнени 
минутите преди очакваното съби-
тие! В духа на народностната тради-
ция министър Младенов и придру-

жаващите го лица бяха посрещнати 
на прага на училището от усмихнати 
ученици, облечени в национални 
носии, с пита и стръкче здравец. 
Директорът на училището, г-н Начев, 
въведе гостите в Българското учи-
лище, където те бяха приветствани 
сърдечно от целия педагогически 
колектив.
Министър Н. Младенов бе придру-
жаван от г-жа Маргарита Ганева 
– Държавен експерт в Дирекция 
„Европа“ в МВнР, г-н Марин Йовчев-
ски – управляващ Посолството на 
РБългария в Чешката Република, 

съветници от Външно министер-
ство.
Гостите носеха дар за училището – 
дискове и рекламни материали за 
България.
Срещата премина в спокойна 
непринудена атмосфера. Тъй като 
училището в Прага е единственото 
държавно училище извън преде-
лите на България, г-н Начев обърна 
внимание на изключително важното 
му значение за обучаващите се тук 
български деца. То им дава знания 
на роден език, то е център на наука , 
то е средище на просвета и култура. 
През своята 62 годишна история 
Българското училище в Прага е било 
нравствен коректив и духовна опора 
за подрастващите българи, живеещи 
в Чешката република. Министърът 
прояви интерес към обучението на 
учениците, реализацията на завърш-
ващите, постиженията и стратегията 
за развитието на училището.
На министър Младенов бе връчен  
Почетния знак на училището, а свои-
те пожелания той поднесе в летопис-
ната книга с пожелания за нови успе-
хи и светли хоризонти за учениците 
и учителите на БСОУ“Д-р П. Берон“.
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Министър Николай Младенов  
в Българското училище
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Министър Младенов, М. Ганева и Д. Пенкова  от МВнР с учителите от БСОУ „Д-р Петър 
Берон” в Прага

Министър Младенов получава от директора Е. Начев почетния знак на училището


