
Райчо Костадинов Миленков е роден на 18.04.1949 г. в с. Ракаво, 
Кюстендилско. 

От 1962 г. живее в Стражица, където завършва основното и средното 
си образование. От октомври 1969  г. до октомври 1971 г. отбива редовната 
си военна служба. 

Висше образование завършва в периода 1969-1973г. във ВСИ „Васил 
Коларов” гр. Пловдив. 

На 18.12.1973 г. започва работа в ТКЗС „Мичурин”, работи като 
агроном-бригадир, след това главен агроном до март 1979 г. Тогава са 
усвоени 4300 декара изоставени земи, голям краве-комплекс в с. Нова 
Върбовка и свине-комплекс в с. Кесарево. 

В периода март 1979 г. – юли 1984 г. работи в ДКМС Стражица. Като  
секретар на ДКМС изгражда младежки клубове във всички населени места, 
в т.ч. и Любенци. Изграждат се и младежки екипи в селското стопанство и 
промишлеността. Създадени са младежки оркестри в Стражица, Сушица, 
Камен, Виноград, Кесарево и Царски извор. 

От септември 1982 до юли 1984г. отново е студент в АОН гр.София. 
От септември 1984г. до март 1995 г. работи като общественик. 
Избран за кмет на община Стражица мандат 1995-1999г. Най- 

наболелият проблем е безработицата в общината – 3228 са безработните, 
близо 30% от работещото население. Стражица е общината с най- голяма 
безработица в областта. За преодоляването и са създадени целеви 
програми за заетост. Ежегодно се назначават 130 човека с целогодишна 
заетост и право на борса . Създава се фондация „Спасение” за подпомагане 
на социално слабите. Безспорно основно се работи и по възстановителния 
процес след земетресението. Жилищните сгради оставаха за ново 
строителство 455 и 152 жилища в процес на строителство. За укрепване 
4168 сгради, три обекта на образованието, 7 обекта на здравеопазването, 7 
обекта в сферата на културата. През периода 1995 – 1999 г. бяха завършени 
и големи обекти като: Здравния комплекс, Спортната зала, пощата, 
Пречиствателната станция. Чрез посланика на САЩ г-жа Ейвис Боулън се 
осигурява оборудване за Медицинския център. Осигурява се и рентгенов 
апарат. С помощта на зам. министъра на МО г-н Пламен Радонов се 
запазва военното поделение в Стражица. Запазва се бързият влак София – 
Варна през деня. Осигурени са средства за ремонта на моста в с. 
Бряговица. Открива се Дом за деца лишени от  родителски грижи.  

В следващите години продължава да работи по социално значими 
проекти и такива , които да продължат възстановяването и изграждането 
на Стражица и региона. 

От 2000 г. до 2004 г. работи във фондация „Спасение” – 97. 
От 2004 г. до 2006 г.  участва в изграждането на   проект „Средна 

Янтра” с 62 подобекта на територията на пет общини, в периода 2007 г. – 
31.08.2012 г. координатор във фирма „Роса” ООД В.Търново. След това се 
пенсионира, но продължава да работи като координатор по различни 
проекти от обществена значимост за Стражица и общината. 


