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НОВИНИ
В началото на месеца служители от парковата
дирекция обходиха архитектурните елементи по
следните маршрути: Абланово, Българка, Даулите;
Марино градище, Бялата чешма, Св. Спас, Тодоровото
аязмо
---------------------------

Традиционно през първата цяла седмица на месец
април 01.04 – 07.04.2013г. се отбелязва Седмицата
на гората. Природен парк „Сините камъни” проведе
конкурс на тема „Природни забележителности в ПП
сините камъни”. В инициативата се включиха почти
всички сливенски училища с ученици от различни
възрастови групи като представиха свои макети,
рисунки и есета. Най – добрите творби бяха отличени
с награди. Церемонията по връчването на наградите
се състоя на 15.04.2013г. в галерия „Май”, където
творбите останаха изложени три дни.
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НОВИНИ
По повод седмицата на гората служители от ДПП
Сините камъни извършиха залесяване в две детски
градини в гр. Сливен. Съвместно с малчуганите от ЦДГ
„Божур” и ОДЦ „Елица” бяха засадени две ели, две
липи и един кестен.

---------------------------

Традиционното пролетно почистване на ПП „Сините
камъни” съвпадна с инициативата на BTV „Да
изчистим България за един ден”. На 20.04.2013г. в
почистването на ПП "Сините камъни" се включиха над
250 ученика и преподаватели от всички сливенски
училища и над 200 доброволци от различни фирми,
институции и организации. Почистени бяха м.
Халката, част от м. Карандила, Хайдушка пътека,
Долна лифтена станция, м. Змееви дупки, м. Слънчева
поляна, м. Българка, в района на м. Даулите, м.
Абланово, м. Тодоровото аязмо, Св. Спас.
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НОВИНИ
През м. Април бяха проведени поредица от
презентации на ученици от различни сливенски
училища в различна възрастова група. Много дейни
бяха учениците от XI СОУ „К. Константинов”, X СОУ
„Й. Йовков”, VIII ОУ „Ю. Гагарин”, XII ОУ „Елисавета
Багряна” и др.
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