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ДОКЛАД
от доц. д-р Евгения Делчева Ангелова
ръководител на катедра „Компютърни технологии”

Относно: Номинация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕКАН,
На 21.04.2016 г. се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“.
По направено предложение катедреният съвет гласува единодушно да се направят
постъпки пред община Пловдив за присъждане на „Почетен знак на град Пловдив“
съгласно „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив“, чл. 7, на проф. д-р
Асен Кънчев Рахнев във връзка с неговата шестдесетгодишнина и приносите му за
утвърждаване на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“ в авторитетен център за научни изследвания и подготовка на
специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии.
Проф. Рахнев завършва Факултета по математика и информатика през 1980 г., а от
1986 г. работи във факултета последователно като научен сътрудник, доцент и професор.
Председател е на Общото събрание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Два последователни мандата е зам.-декан, а след това два последователни мандата е декан
на Факултета по математика и информатика, като през това време приемът на студенти в
направление Информатика и компютърни науки се увеличава около 10 пъти.
Проф. д-р Рахнев има богат административен опит в национални и професионални
организации, в наши и международни прояви. Постигнал е много успехи за Пловдив и
България чрез възпитаниците си от МГ „Акад. Кирил Попов“, ПУ „Паисий Хилендарски“
и страната.
Заедно с проф. Гъров са основатели на пловдивската школа по информатика. В
периода 1979 – 1987 г. учениците му печелят десетки национални състезания и конкурси.
От 1986 г. до 1997 г. ръководи отбора на ПУ „Паисий Хилендарски“ по програмиране на
републикански и международни състезания, който през 1988 г. печели индивидуалните и
отборни награди на Републиканската студентска олимпиада по програмиране. От 1995 г.
до 1999 г. Рахнев е ръководител на Българския национален отбор за Международната
олимпиада по информатика. Под негово ръководство България печели златни, сребърни и
бронзови медали, а през 1995 г. българин е за първи път четвърти в света.
От 1995 г. е член на Управителния съвет (УС) на Съюза на математиците в
България (СМБ). От 2002 до 2013 г. е първият пловдивчанин (и за сега единствен) - член
на Изпълнителното бюро на СМБ, като от 2009 до 2013 г. е и зам.-председател на СМБ.
През 2001 г. участва в създаването на Българската асоциация на софтуерните
компании (БАСКОМ) и е член на УС до 2004 г.
От 2002 г. е член на УС на „Сдружение за Пловдив“.
През 2004 г. е зам.-председател на организационния комитет и председател на
техническия комитет на Балканската олимпиада по информатика в гр. Пловдив. От 2005
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до 2009 г. д-р Асен Рахнев е зам.-председател на Организационния комитет за провеждане
на международната олимпиада по информатика в гр. Пловдив.
През 2012 г. д-р Рахнев е създател и първи Председател на УС на „Клъстер
информационни и комуникационни технологии Пловдив“.
Участва като Председател и член на редица програмни и научни комитети в
национални и международни научни конференции.
Ръководи, координира и участва в десетки международни, национални и
регионални научно-изследователски проекти, вкл. проекти по шеста и седма рамкова
програма на европейския съюз.
Проф. д-р Рахнев е научен ръководител на над 120 дипломанти и над 50 реферата
на ученици, от които над 30 са наградени. Той е ръководил 18 докторанти към ФМИ, от
които 10 успешно защитили, един от тях е професор, 6 са доценти, 3-ма зам. декани, а 2ма ръководители катедра.
Д-р Рахнев е автор и съавтор на над 120 публикувани научни труда, има над 50
изнесени доклада на научни конференции, автор и съавтор е на над 40 учебници и учебни
помагала в областта на обучението по информатика и информационни технологии (вкл.
електронни). Трудовете му имат над 250 цитирания.
Проф. Рахнев е един от най-успешните декани в над 45 годишната дейност на
Факултета по математика и информатика.

С уважение:
ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА
Ръководител катедра „Компютърни технологии“
21.04.2016 г.
гр. Пловдив
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