Седемте рилски езера, езеро Бъбрека - август 2008 г. / Seven Rila Lakes, Babreka Lake - August 2008

Ски курорти

в българските планини?

Ski
resorts
in Bulgaria’s mountains?

Пирин, вр. Тодорка със ски зона Банско / Pirin, Todorka Peak with Bansko ski zone – http://forthenature.org/video/4; http://forthenature.org/video/6

В България инвеститори с неясен произход на капитала планират 18 проекта за ски курорти в: Пирин - 3, Рила – 8, Стара Планина – 4, Родопи – 3.
In Bulgaria’s mountains, investors plan 18 ski resorts with unclear capital: Pirin – 3, Rila – 8, Balkan Mountain – 4, Rhodopes – 3.

Пирин, вр. Кутело, вр. Разложки суходол - вляво ски зона Банско / Pirin, Kutelo Peak and Razlozhki Suhodol Peak - Bansko ski zone to the left

Банко и Добри са двама братя, за които легендата разказва как се разделили навремето и единият създал Банско, другият – Добърско ...
Филмът „Банко и Добри“ на Екологично сдружение „За Земята” може да видите на www.ForTheNature.org
The legend tells the story of Banko and Dobri – two brothers who separated. Banko created Bansko, Dobri – Dobarsko…
The film “Banko and Dobri” of Environmental Association “Za Zemiata” can be seen at www.ForTheNature.org

Седемте рилски езера, незаконен ски лифт, на 30 мин. пеша от Бъбрека / Seven Rila Lakes, illegal ski lift, near Babreka Lake

Фотографиите в тази брошура са част от проекта
„Отражения” на фотографа Александър Иванов.
www.alexanderivanov.com
The photos in this brochure are part of
the project “Reflections” of photographer Alexander Ivanov.

Усилията ни от 2000 г. до момента да спасим Национален парк „Пирин“ и да помогнем на местните хора може да видите на www.bluelink.net/savepirin.
Our efforts to save Pirin National Park and help the local people date back to 2000 and are documented at www.bluelink.net/savepirin.
Тази брошура е отпечатана на рециклирана хартия от Екологично сдружение „За Земята“, Граждани за Рила и
„Одисея-ин”, част от кампанията „За да остане природа в България“, с финансовата подкрепа на Patagonia inc.
This brochure was printed out on recycled paper by Environmental Association “Za Zemiata”, Citizens for Rila and
Odysseia-In, all part of the campaign “Let Nature Remain in Bulgaria”, with the financial support of Patagonia inc.

