ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕН” ТЕЛЕФОН И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

ДАТА

1.

2

03.01.2017 г.

04.01.2017 г.

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ на
„зелен” телефон
/електронна
поща
„зелен” телефон

„зелен” телефон
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09.01.2017 г.

„зелен” телефон

4

16.01.2017 г.

„зелен” телефон

СИГНАЛ

Сигнал за обява в
електронен сайт за
продажба на Каракал.
Сигнал за обява в
електронен сайт за
притежание и продажба
на яка от дива котка.
Сигнал за незаконни
гюмета за лов на
водолюбиви птици на
язовир „Копринка”.

Сигнал за стрелба с
въздушна пушка край
помпената станция на
язовир „Розов кладенец”
по водоплаващи
защитени видове птици.

ОТГОВОР НА
ИНСТИТУ ЦИЯ
РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора
РИОСВ – Стара
Загора

РИОСВ – Стара
Загора

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

Извършена проверка по изнесените в сигнала
обстоятелства в електронния сайт, при която се
установи, че не е налична такава обява.
Извършена проверка по изнесените в сигнала
обстоятелства в електронния сайт, при която се
установи, че не е налична такава обява.
Извършена проверка на място, при която е
установено, че в имот в землището на село
Копринка, община Казанлък по Дунавския ръкав на
язовир „Копринка” са разположени 2 трайни
съоръжения – „гюмета” предназначени за лов на
водолюбиви птици. Гюметата представляват малки
дървени конструкции, наполовина вкопани в земята
с комин и прозорци(отвори) предназначени за
стрелба, насочени към водната площ. Бяха взети
GPS координати на 2-те гюмета. На собствениците
на имота е издадено предписание за незабавното им
премахване.
Извършена проверка на място, при която е
установено, че около помпената станция на язовир
„Розов кладенец” се наблюдава струпване на
водоплаващи птици. В момента на проверката не е
констатирано обезпокояване или стрелба. В
заледената част на язовира са установени трупове на
2 броя Голям корморан и 1 брой Сива чапла.
Причината за смъртта на птиците не е установена,
поради мястото, на което са забелязани птиците, а за
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19.01.2017 г.

„зелен” телефон

Сигнал за дискомфорт
причинен от шум само в
късните вечерни часове
след 20:00 – 21:00 часа,
генериран от
вентилационна система
от котелното на болница
„Проф.д-р Стоян
Киркович”/или от
сградата в близост до
него.

РИОСВ –Стара
Загора

случая е уведомено РУ „Полиция” град Гълъбово.
Извършена е проверка на място. Обходен е района
на болницата в южната й част, където се намират
котелното и сградата на автоклавното съоръжение
на болницата, стопанисван от фирма ”Ловамед”. В
момента на проверката котлите не работят. С
непрекъснат работен режим е вентилационната
система към автоклавното съоръжение, но същото
не генерира шум извън границите на сградата. Към
момента на проверката изнесените в жалбата
обстоятелства не са установени.

