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ВИСОКО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ  
ЗА ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ

Венелин Цачевски

С Указ № 374 от 17 ноември 2016 г. президентът на Република България 
Росен Плевнелиев награди посмъртно проф. Константин Кацаров – изтъкнат 
български учен юрист, адвокат, историк и патриот, основател на фондация 
„Константин и Зиновия Кацарови“, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – пър-
ва степен. Предложението за награждаването на проф. К. Кацаров с високия 
български орден бе на Инициативен комитет от български учени и общест-
веници, между които г-н Георги Василев – член на Управителния съвет на 
фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, проф. Огнян Герджиков – пред-
седател на 39-о Народно събрание (2001 – 2005), проф. Александър Костов 
– директор на Института за балканистика към Българската академия на на-
уките, проф. Сашо Пенов – декан на Юридическия факултет на Софийския 
университет, проф. Венелин Цачевски – автор на биографична книга за проф. 
Кацаров, проф. Димитър Веселинов от Софийския университет, и др.

На тържествена церемония, състояла се на 13 януари 2017 г. в Президент-
ството на Република България, г-н Г. Василев получи ордена от името на Ини-
циативния комитет. При връчването на високото отличие президентът Росен 
Плевнелиев припомни основните моменти в житейския път и професионал-
ната дейност на проф. Кацаров, когото окачестви като един от именитите 
български учени юристи. През 1916 – 1920 г. проф. Кацаров завършва висше 
образование и защитава докторат по право в Берн, Швейцария. В България 
работи като доцент, а след това като извънреден професор в Софийския уни-
верситет. През 1956 г. заминава за Швейцария, където живее до края на живо-
та си като български гражданин. 

През 1960 г. е публикуван фундаменталният труд на проф. Кацаров „Теория 
на национализацията“, който впоследствие е преведен на седем езика и изда-
ден в единадесет страни. Проф. Кацаров е международно признат учен юрист 
и експерт по въпросите на национализацията. В началото на 60-те години на 
миналия век той открива в Женева консултантска фирма по индустриална и 
интелектуална собственост. През 1963 – 1969 г. преподава търговско право в 
Женевския университет. 
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През 1969 г. основава с лични средства фондация „Константин и Зино-
вия Кацарови“ към Общия фонд на Женевския университет. През измина-
лия оттогава близо 50-годишен период Фондацията е отпуснала стипендии 
на повече от 350 българи, за да продължат своето образование, да подготвят  
докторати или да специализират в Швейцария. През целия си живот проф. 
Кацаров работи всеотдайно за своята родина – „Вечна България“. В словото 
си президентът Плевнелиев отбеляза също значимия принос на проф. Каца-
ров за разширяването на сътрудничеството между България и Швейцария в 
научната и културната област.

На церемонията за връчването на ордена присъстваха членове на Инициа-
тивния комитет, както и посланикът на Конфедерация Швейцария в България  
Н. Пр. Денис Кнобел. 
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