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Заповед №РД-08-15/11.02.2014 г. за извършване на контролна проверка по
изпълнение на условията в комплексно разрешително на «Булгартрансгаз» ЕАД,
град София, обект Компресорна станция «Странджа», с. Горска поляна, община
Болярово.
Заповед №РД-08-20/17.02.2014 г. за определяне на екип от служители на РИОСВ
– Старае Загора за отговорни лица за попълване, публикуване и утвърждаване на
данни за състоянието на административното обслужване в инспекцията.
Заповед №РД-08-21/19.02.2013 г. за назначаване на комисия, която да извърши
разпределението на количествата билки, поставени под специален режим на
опазване и ползване, на територията на Област Сливен, съгласно Заповед №РД83/03.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед №РД-08-22/19.02.2014 г. за назначаване на комисия, която да извърши
разпределението на количествата билки, поставени под специален режим на
опазване и ползване, на територията на Област Стара Загора, съгласно Заповед
№РД-83/03.02.2014 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед №РД-08-27/26.02.2014 г. за извършване на контролна проверка на
«Керам инвест» АД, град Сливен по изпълнение условията в комплексното им
разрешително.
Заповед №РД-08-29/06.03.2014 г. за извършване на контролна проверка на «Е.
Миролио» ЕАД, град Сливен, площадка град Ямбол по изпълнение на условията
в комплексното им разрешително.
Заповед №РД-08-30/10.03.2014 г. за утвърждаване на допустимите количества
билки, в килограм сухо тегло, добивани от естествените им находища и поставени
под специален режим на опазване и ползване през 2013 г., след проведена
комисия с представители на РДГ, ДГС и общините за разпределянето им между
заявилите участие физически и юридически лица на територията на области Стара
Загора и Сливен без община Котел.
Заповед №РД-08-31/13.03.2014 г. за извършване на контролна проверка по
изпълнение на условията в комплексно разрешително на «Панхим» ООД, град
Стара Загора.
Заповед №РД-08-35/20.03.2014 г. за извършване на контролна проверка по
изпълнение на условията в комплексно разрешително на «Прогрес» АД, град
Стара Загора.
Заповед №РД-08-41/26.03.2014 г. за извършване на контролна проверка по
изпълнение на условията в комплексно разрешително на ТЕЦ«КонтурГлобал
Марица изток 3» АД, с. Медникарово, община Гълъбово.
Разпореждане № РД-08-11/22.01.2014г. за прекратяване на престоят в
Спасителния център за диви животни – Стара Загора на две птици от видовете
Черен щъркел (Ciconia nigra) - 1 брой и 1 брой от вида Розов пеликан (Pelikanus







onocrotalus) и поради настъпили трайни увреждания, и неспособност да живеят в
естествена среда, птиците да се предоставят на Зоопарк – Варна, град Варна.
Разпореждане № РД-08-12/22.01.2014г. за предоставяне на природонаучния
музей в град Пазарджик на трупове на 14 умрели екземпляра от видовете: 5 броя
Обикновен мишелов (Buteo buteo), по 3 броя Бял щъркел (Ciconia ciconia) и Малък
ястреб (Accipiter nisus) и по 1 брой от видовете Голям ясреб (Accipitergentilis),
Горска ушата сова (Asio otus) и Забулена сова (Tyto alba).
Разпореждане № РД-08-24/25.02.2014г. за прекратяване на престоят в
Спасителния център за диви животни – Стара Загора на 8 екземпляра от видовете
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - 4 бр. и Шипобедрена костенурка
(Testudo graeca) - 4 бр. и прeдоставянето им на Център за размножаване и
рехабилитация на сухоземни костенурки на Фондация Геа Челония в село Баня,
община Бургас.
Разпореждане № РД-08-25/25.02.2014г. за предоставяне на природонаучния
музей в град Пазарджик на трупове на 8 умрели екземпляра от видовете:
Белоглав лешояд (Gyps fulvus); Малък ястреб (Accipiter nisus); Забулена сова (Tyto
alba); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Домашна кукумявка (Athene noctua); Горска
улулица (Strix aluco); Червеноклюна потапница (Netta rufina) и Сива чапла (Ardea
cinera.

