
Инж. Асен Петров Коцев  

На 15 януари почина Асен Коцев, виден член на нашата енория на 99 годишна възраст.  Асен 
оставя опечалени четири синове – Петър, Александър, Георги и Константин, 14 внуци и 8 
правнуци.

Инж. Асен Петров Коцев е роден в Самоков, България като най-млад от пет деца – братята 
Георги, Мирчо, Константин и сестра Фоника. 

Като млад юнкер-пилот във Въздушните на Негово Величество войски Коцев участва в 
защитата на родното небе от противниковите рейдове.

Следва строително инженерство в прочутия Карлов Университет в Прага, Чехия.  След края на 
войната, известен за убийството на брат му Константин от комунистически отряди, Асен бяга на 
запад с оттеглящите се американски войски.  (Убитият Константин никога не бива намерен, 
тялото му остава завинаги в планините около София).  



В началото на следвоенния период, Асен е около американските войски, изпитва всички 
лишения и трудности на  бежанския живот и изобретява разни начини за преживяване - 
препродава цигари на черна борса, които сам завива от събирани угарки.  Друг негов „патент“ е 
производството на зимни палта от износени американски войнишки одеала.  

В Нюрнберг се среща с бъдещата си съпруга Елфрида (Фрида).  Сключват брак, решават да 
бягат от опустошената Европа и през 1950 г пристигат в Канада с кораб.  Тук, за да продължи  
следването си  в Торонтския Университет, Асен работи като мияч на чинии, и се дипломира 
като строителен инженер.  Работи в Министерство на транспорта и комуникациите на 
провинция Онтарио до пенсионирането си.   Винаги активен участник в църковния живот на 
българската общност, Асен беше от учредителите и щедър дарител на нашата църква Света 
Троица.  Той е и основател и подпредседател на Българо-канадското дружество.

Дълги години Асен Коцев се беше посветил с радост на фермерство.  В неговата кравеферма в 
околия Симко, той и  четиримата му синове отглеждаха качествен добитък.  

Асен беше изпратен в последния си път с църковно опело на 24 януари в Света Троица.  Освен 
опечалената фамилия, присъстваха много близки и приятели на този забележителен човек и 
голям български патриот.  В негова памет бяха направени много дарения на Канадския 
Институт на слепите както и на любимата му църква Света Троица в Торонто, на която беше 
един от основателите. 

Бог да прости Асен Коцев и нека почива в мир!


