
Мотиви към предложение за удостояване със званието 

 „Почетен гражданин на град Стражица”  

 

Инж. Стефан Рачков Стефанов е роден на 9 юни 1948 година в Стражица. 
Завършва основно и средно образование в Стражица. Висшето си образование 
завършва в Технически университет гр. София по онова време ВМЕИ „Ленин” - София 
със специалност технология на металите, квалификация машинен инженер. През 1971г. 
инж.Стефанов постъпва на работа в „Завод за Производство на Радиатори” Стражица, 
като началник на технологичен отдел. Отбива военната си служба и отново се връща в 
„Завод за Производство на Радиатори”. Преминава през всички степени на развитие в 
инженерната професия, за да стане зам.д-р през 1974г. 12 години е зам.директор. С 
неговото име и всеотдаен труд е свързано бързото развитие на завода. Той става 
структурно определящо звено в икономиката на града. По това време в него работят 
над 550 човека от Стражица и околните села. Заводът е единствен производител в 
страната на стоманени (панелни и глидерни) радиатори. Връх в неговото развитие е 
преминаването към ДСО "Металхим" от 01.07.1982г. и усвояване на специалното 
производство . 

Като зам.директор, върху плещите на инж. Стефанов ляга задължението за 
съвсем кратки срокове да усвои новото високотехнологично производство.  

Натрупал организационен и управленчески опит, на 16.06.1986г. инж. Стефанов 
е издигнат на длъжността Директор на Механичен завод "Сава Цонев", като такъв 
работи до 28.04.1992г. През това време заводът се утвърждава като авторитетно 
предприятие в системата на ДСО "Металхим". Започват проучвателните подготвителни 
работи за строителството на химически завод. През 1989г. е започнато производството 
на слънчеви инсталации, което само по себе си е иновация не само на вътрешния а и на 
международния пазар. 

Обществено-политическите промени след 1989 г. са причина от 1992г. инж. 
Стефанов да премине в частния бизнес. 

Опитът, който той имаше като ръководител и общественик, му отвори 
възможността и гарантира успеха за избирането му като кмет в два последователни 
мандата - от 2003г. до 2011г. 

Значими са успехите му в благоустрояването на града и общината. От 2003г. до 
2011г. в Община Стражица са привлечени няколко десетки милиона лева по различни 
програми и финансиращи механизми. По значимите проекти са : Изграждане на новия 
градски център на Стражица, изграждане на „Индустриална зона”, изграждане на 
детски парк „Ангел Каралийчев”, кметството в с. Кесарево, укрепване на бреговете и 
изграждане на пешеходен мост над река „Стара река” в с. Кесарево.   Възстановени са 
съборените от земетрасението през 1986 г. : църква „Св.Великомъченик Димитрий” в с. 
Владислав, църква „Св. Св. Кирил и Методийй” в с. Балканци, църквата „Св. 



Параскева” в с. Сушица, моста над река „Лефеджа” в с. Бряговица и др. По време на 
управлението на г-н Стефанов се подготвиха и спечелиха финансиране проектите за 
канализации  в селата Камен, Кесарево и Сушица, проекти за възстановяване на 
църквите „Св. Димитър” в с. Бряговица и „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец, 
Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в 
регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на 
дерето в с. Горски Сеновец и др. 

През последните години инж. Стефанов развива частен бизнес,съответстващ на 
неговата специалност. 

Целият съзнателен живот на инж. Стефанов преминава в Стражица. И преди и 
след промените той е и си остава активен общественик. Проблемите на града и 
общината продължават да бъдат негова тръпка и болка. 

 


