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Докладът е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната
среда и водите–Стара Загора с цел информиране на граждани, учащи се,
неправителствени организации, бизнес, местни и държавни институции за състоянието
на състоянието на компонентите на околната среда и степента на факторите, които й
въздействат.
За изготвянето му е използвана информация от Националния статистически
институт (НСИ), Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски
район” с център град Пловдив (БДИБР), Регионална лаборатория–Стара Загора (РЛ)
към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Областните дирекции
„Земеделие” в Стара Загора, Сливен и Ямбол, концесионери, които извършват добив и
преработка на подземни богатства.

РИОСВ – Стара Загора
6000, гр. Стара Загора
ул. „Стара планина” №2
п.к. 137
e-mail- office@stz.riew.e-gov.bg
интернет страница: www.stz.riew.e-gov.bg
зелен телефон - 042/692-200
директор – д-р Петя Папазова
директор на дирекция „Контрол на околната среда” – Румяна Димитрова
директор на дирекция „Превантивна дейност” - инж. Донка Бойчева
директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности” – Атанас
Атанасов

Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора е
административна структура към министъра на околната среда и водите, осигуряваща
провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на регионално
равнище.
РИОСВ–Стара Загора осъществява контролните си функции на територията на
3 области – Стара Загора, Сливен (без община Котел) и Ямбол и община Тополовград,
област Хасково.
Като част от административно - териториалното устройство на Република
България, област Стара Загора е една от 28 области и е сред петте най-големи в
Република България след Софийска, Бургаска, Пловдивска и Варненска. Областта e
разположена в Централна Южна България и обхваща територия от 5 151,1 кв. км. В нея
е съсредоточено 333 265 души от цялото население на страната, по този показател
областта се нарежда на също на пето място. Териториално-селищната основа на област
Стара Загора включва 206 населени места, от които 10 града и 196 села. В област Стара
Загора функционират 11 общини – Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък,
Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан.
Сливенска област е разположена в Югоизточна България, на юг от Стара
планина, с областен център град Сливен. Със своите 3 544,066 кв. км тя обхваща 3,19%
от територията на страната, което я поставя на петнадесето място в Република
България. По данни на Националния статистически институт (НСИ), в областта, без
община Котел, живеят 178 082 жители. В административно отношение областта е
разделена на 4 общини - Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Ямболска област е разположена в Югоизточна България с площ от 3 355,5
кв.км. В административно деление са обособени 5 общини – Ямбол, Тунджа, Стралджа,
Елхово и Болярово. Броят на жителите, по данни на НСИ от последното преброяване, в
областта е 131 447.
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североизточната част на област Хасково, на площ от 712,5 кв. км и население 11 681
души. В общината има 20 села и 1 град – Тополовград.
Териториалният обхват на РИОСВ – Стара Загора включва 20 общини с 423
населени места и население от 654 475 жители.
Като регионален орган на Министерството на околната среда и водите,
инспекцията в град Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия
с над 11 888 кв. км, което представлява 11% от територията на страната.

