
 

ПОСЛАНИЕ  НА  ПРЕЗИДЕНТА НА  

ФОНДАЦИЯ „КОНСТАНТИН И ЗИНОВИЯ КАЦАРОВИ”  

Г-Н РОБЕР ПАТРИ 

 Ивет Адам  

 

 

 Със заповед от 10 януари 1969 г. Държавният съвет на Републиката и Кантонът 

на Женева изключиха от регистрирания капитал на Генералния фонд на Женевския 

университет дарението, което блаженнопочившия професор Кацаров е направил, за да 

се създаде самостоятелна фондация „Константин и Зиновия Кацарови”. 

 От тогава до сега са изминали 40 години: Константин Кацаров успява да избяга 

от социалистическия режим, който господства в източна Европа; той се установява в 

Женева и открива там адвокатска кантора по патентно право, която скоро става особено 

просперираща. Дълбоко свързан с човешките ценности за свобода и зачитане на 

човешките права, той успява заедно със съпругата си Зиновия, която пристига в 

Швейцария през 1965 г., да реализира своята мечта: да даде възможност на множество 

български студенти и научни работници да продължат своето обучение в Швейцария е 

да се образоват в условията на живота и демократичните свободи на Запада, преди да се 

завърнат в България и да бъдат полезни на своето отечество.  

 По това време аз бях (в качеството си на заместник- ректор на Университета) 

председател на административната комисия и заедно с г-н Андре Фасио, президент на 

Генералния фонд на Женевския университет, бяхме особено горди и щастливи да 

съдействаме на проф. Кацаров да реализира своя проект в помощ на своята „Вечна 

България”. 

 От тогава условията са много променени: както и другите източноевропейски 

страни, и България е свободна от съветската зависимост, дори е приета в Европейския 

съюз! На практика това означава, че българските студенти и  научни работници могат 

да използват свободното преминаване на границите, за да предприемат в Швейцария 

свои стажантски програми и изследвания, които да са от полза за хармоничното 

развитие на тяхната страна. 

 Като се отчитат тези изменения, управляващият комитет на фондация 

„Константин и Зиновия Кацарови” предложи преглед на устава на фондацията и 

президентът на Генералния фонд на Женевския Университет наскоро одобри това и 
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даде нареждане да се отпечата този устав. Г-жа Адам ще ви изпрати в София неговия 

текст, който единствено е валиден на френски език, но брошурата съдържа и превод на 

немски и на български.  

 С особено удоволствие помолих нашия главен секретар, г-жа Ивет Адам, да 

приеме поканата, която й беше отправена да посети България и да сподели със 

съответните университетски власти проблемите, свързани с осъществяването на т.нар. 

Болонска система, а също и по същия повод да представи финансовите възможности и 

условия на фондацията „Константин и Зиновия Кацарови”, които се предлагат. 

 В тази връзка благодаря на проф.Румен Владимиров, декан на юридическия 

факултет на Новия Български Университет и изключително много на проф. Малина 

Новкиришка- преподавател във факултета,  които съдействаха за успешната мисия на 

нашия главен секретар по време на посещението към вашата скъпа страна. 

 Пожелавам пълен успех на нашия главен секретар г-жа Адам в нейното пътуване 

в България и на всички, които я приемат и съдействат за мисията на Фондация 

„Константин и Зиновия Кацарови”. 

 

Женева, 8 април 2009 г.      

 

        Робер Патри,  

        президент на Фондация  

        „Константин и Зиновия 

Кацарови 
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