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Брой 1/2007
Доц. Стефан Юруков - зам.-министър на земеделието и горите - Стратегически план за
развитие на горския сектор - 2007-2011 г.
Високопланинските иглолистни гори (съвещание)
РУГ - Пазарджик: Проблеми има в горите над 1500-2000 н.в.
РУГ - Смолян: Лесовъдският подход - според типа на насаждението
Обикновеният смърч в зоната на горната граница на гората
Справочник НУГ
Фотоконкурс "Старейшините"
Структури към Националното управление по горите
И. Костов - Котловинно-изборна сеч в широколистния район
Оцеляването на редките видове
"БУЛПРОФОР" - пълноправен член на Рго Silva Europe
Жив е споменът за тайгата - четиво с продължение
Лешник - горски плодове
Откъде идва понятието "календар"

Брой 2/2007
II - 2 ДОРТМУНД 2007 "Добър лов и добър улов"
Отгледните сечи - предпоставка за устойчиво управление на горите
4
7
Възстановяване на балканската дива коза на Витоша
10
Добре ли преброяваме мечките
12
Муфлоните знаят кога са Сирни заговезни
14
Ценоразпис за организиран ловен туризъм през 2007 г.
16
100 години Общинско лесничейство - Самоков
18
Лесовъдски системи за природосъобразно стопанисване на високопланинските
иглолистни гори
Сертификацията: Важно за бизнеса, важно за държавата
21
Туининг проектът: Диалог с равноправни партньори
23
24
Юбилей: Инж. Лазар Пандев на 75 години
26
Контрасти, или северна екзотика - четиво с продължение
Мушмулата - естествен антитоксин
27
28
Нови книги
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Брой 3/2007
Зеленото Панагюрско съкровище
Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 Сами избираме дали да се впишем сред
страните с най-запазена природа
Мерки за защита от вредители, болести и други повреди през 2007 година
Среща по актуални теми
Промени в Закона за реституция на горите
Дортмунд'2007 - ловната столица на Европа.
Съвременни методи за таксация на мечката
Най-добрите трофеи от организирания ловен туризъм през 2006 година
Създаване на нови тополови култури в Пазарджишка област - стратегически насоки
И Фортуна ще ни помага
Лесовъдът фотограф
Запознанството - четиво с продължение

Брой 4/2007
II - 11 Седмица на гората 2007 - Българската гора - неделима част от Европейското зелено
богатство
2
Европейска и световна значимост
4
Слово на министър Нихат Кабил
4
Можем да се поздравим с успешна година — инж. Илия Симеонов — началник на НУГ
10
Семинар в Юндола
16
Служители на НУГ, наградени за успешна борба с пожарите
17
Нещо традиционно, нещо ново - международна изложба „Природа, лов, риболов" Пловдив 2007
21
Техномебел 2007
22
Достойна закрила на труда — пети конгрес на Федерацията на синдикалните организации
от горското стопанство и дървопреработващата промишленост
24
Опазването на горите от пожари през 2006 г.
26
Dortmund 2007 - За всекиго по нещо
Горовладелските кооперации се доказаха като добри стопани
28
29
Юбилей - Ст.н.с.I ст. д.т.н. Тодор Маринов на 75 години
30
Находки - Последният пристан на Патриарх Евтимий
33
Четиво с продължение - Първият брой
Почина Човекът-век
34
36
Wood-Mizer: Нови възможности за инвестиции в дървообработването
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Брой 5/2007
Странджа - предизвикателството - За пети път Фестивал на зелениката
Национално съвещание - Ще има ли стопански клас за реконструкция
Решения от националното съвещание
Охраната на горите - Състояние и развитие през 2006 г
Лесозащита - Гъботворката ще бъде неутрализирана
Образование и бизнес - В ЛТУ - нов център по предприемачество
Vivat academia, vivat professores...
БШПГ - една успешно приключила програма
Заключителна среща на ЕС - Phare Туининг проекта
Гори и екология - Екологичните проучвания в съвременното горско стопанство
Екология - Ще има ли България биосферни резервати?
Горите по света - Мароканската гора - между водата и пясъците
Юбилеи - Инж. Радослав Стоянов на 75 години
Гост на редакцията - Александър Спасов: Ножът е нещо много лично
Четиво с продължение - Как ни откраднаха заглавието
Линия за преработка на тънкомерна дървесина
Брой 6/2007
Лесовъдът е призван да бъде стопанин на гората
Управление и устойчиво развитие - Предизвикателствата на присъединяването
Ще позволим ли да бъде заличена природата на Странджа?
Състезание между секачи от Родопите
"Гора" по света - Среща на студенти лесовъди от цял свят
Ловно стопанство - Икономически модел: Държавните дивечовъдни станции
Обзор на състоянието на дивечовите запаси
Лесозащита - Опасен карантинен вредител: Азиатският сечко
Необходимо е да се заложи на профилактиката
Ветераните разказват - Гората не трябва да обслужва частни интереси
Гост на редакцията - фотографът Петко Йончев: "Очите на твореца виждат това, което
душата търси"
Четиво с продължение
Горски плодове - лекарство и храна - Скорушата - символ на здраве и дълголетие
Митинг на служители от горите
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Брой 7/2007
Създадена е Държавна агенция по горите
Споделена отговорност за европейските гори
Огненият юли
В Старозагорско: Данък "изгорели гори" - отново и отново
Подкрепа не само на Природен парк "Странджа", но и на всички защитени територии в
Република България
Девствените гори на България
Лесничейство от Северна Франция
Сред горите на Средец
Обречен ли е обикновеният кестен?
Заболяване по иглиците на белия бор
Семинар на счетоводителите в системата на горите
Срещи: Животът е вода
В друго измерение...
Горски плодове - храна и лекарство: Къпина
Четиво с продължение
Брой 8/2007
Защитните и рекреационните гори в България
Парковете в България
В Регионалното управление на горите - Бургас: Актуалните въпроси днес могат да
бъдат решени с нов закон и ясна стратегия
Следа в гората
Едночасов национален протест
Форум в Унгария: Обмяна на опит в областта на политиката и институциите в горското
стопанство в страните от Източна Европа
Възможно бъдеще на горските ресурси в България
Фотоконкурс „Старейшините"
„Гора" по света: WOOD-MIZER в Полша
Юбилей: Професор Иван Добринов на 85 години
Четиво с продължение
Горските плодове - храна и лекарство: Трънка
Брой 9/2007
По следите на изчезналите гори
Отличени служители в борбата с горските пожари
Гледната точка на лесовъда - Наводнението в град Цар Калоян
Новаторско управление на риска
Европейските лесовъди се събраха в Дания
Размножаване на декоративните растения - Международна научна конференция
В ЛТУ - към изискванията на Европейския съюз
10 години "Кроношпан България"
Горски футбол по света
В Европейския завод на Wood-Mizer нова технология за заздравяване на лентите
Гост на редакцията: Майсторът на старинни оръжия Дянко Дянков "Навремето не
можеше да видиш небето от гора"
Сняг до пояс - Четиво с продължение
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Брой 10/2007
Сбогом, 2007!
Заместник-началници на Държавната агенция по горите
Национален ден за почистване на природните паркове
Горите в контекста на световния ангажимент за опазване на природата
Лесозащита. Китайският сечко - опасен карантинен вредител
Международен технически панаир - Пловдив 2007: От януари - по-строги стандарти
България възвръща трофейния престиж
Паневропейска Седмица на гората
Гори и екология. Въпросите са повече от решенията
Натура 2000. За да знаят хората!
Чии са вековните дървета?
Новогодишен дар за Родината - Четиво с продължение
Проф. д-р инж. Константин АСПАРУХОВ на 75 години
Годишно съдържание 2007

