2
6
10
12
14
16
18
21
23
24
26
27
III

2
6
8
12
14
16
18
19
20
22
23
24
27
2
3
4
14
17
18
21
24
26
28
29
30
32
36

Брой 1/2008
Срещи: За горите и хората на Костенец
Дискусия: Възобновяването на издънковите дъбови и церови гори: проблеми и грешки
Да спрем пожарите в горите!
Леденото бедствие в ДДС "Витиня"
Ценоразпис за организиран ловен туризъм в държавните дивечовъдни станции и държавните
лесничейства през 2008 г.
България в ЕС: Състоянието на горите в Европа
Технологии: Съвременна горска техника - тенденции в развитието на дърводобива у нас
Пресконференция: Перспективи за развитие на горския сектор
Изложби: Реалното и извън него
Гост на редакцията: Лесовъдът инж. Христо Въчовски
Фотоконкурс
Осма среща на собствениците на оборудване от фирмата Wood-Mizer в България
"Хускварна" с нов магазин
Брой 2/2008
40 години от подписването на Спогодбата за дърводобив в Коми - Сътрудничество в името на
българската гора
Българските "молодци"
"Гора" представя Лесотехническия университет - В съзвучие с европейското образование
Предприемачеството с практическа насоченост
Образованието по света - Горско стопанство може да се учи и в ЮАР
Издания на БШПГ - Философията на един успешно приключил проект
Наука - "Защита срещу ерозия и порои"е вече името на учебната дисциплина
Пожарна безопасност - Нова техника за гасене на горските пожари
Информация
"Актуалното" през годините - "В търсене на изгубеното време"
Екзотичният свят на дърветата
Гост на редакцията - Д-р Любинко Раконац - Ще предложим на европейските институции
съвместни проекти
Списание "Фотолов" - Неповторимо докосване до природата
Брой 3/2008
Приветствие от доц. д-р Стефан Юруков - председател на Държавната агенция по горите
Как възниква Седмицата на гората?
"Гора" представя Акционерно дружество "Кракралес 2000"
Лесозащита - Здравословно състояние на горите - 2008 г.
С "Фортуна" към бъдещето
Структури към държавната агенция по горите (пощенски кодове, названия, ръководители и
телефони)
В отговор на публикуваното - Практически резултати при стопанисване на издънковите гори
Горските пожари през 2007 г. - статистика, анализ, превенция
Предложение за увеличаване на медоносната растителност
"Актуалното" през годините - Лесовъдите заслужават своята красива Седмица
Екзотичният свят на дърветата
Горите по света - Република Южна Африка - големите три за устойчиво стопанисване
Гост на редакцията инж. Стефан Сачков - Поласкан съм, че работя в световната империя
"Хускварна"
Wood-Mizer направи "умния избор"
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Брой 4/2008
Стартира президентската инициатива "Хубава си, моя горо"
Гора на журналиста ще расте на юг от Витоша
Ден на преклонение
Зеленият храм на българщината е в професионални ръце
За да се помни трудът на лесовъдите край яз."Искър"
Diplomat's alley
Тържествен факултетен съвет
Лесовъдът, който промени облика на Джебел
Приносът за една млада Седмица на гората
Наградени в националната изложба на професионалните гимназии
Седмицата на Зелена България - Да посадиш дърво, да отгледаш надежда
Домакини на XX сесия на Силва Медитеранеа
Седмицата на Зелена България - Как я разбра обществото
Международна изложба "Природа, лов, риболов"
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Брой 5/2008
Новости и традиции: Законът предвижда реална реформа
На младите колеги препоръчвам
Основните проблеми на дърводобива у нас сега
Охраната на горите, дивеча и рибата през 2007 година
Силва Медитеранеа - началото на едно завръщане
Национално училищно състезание "Горски многобой"
Юбилеи: 70 години горска администрация в Кричим
Науката за практиката - 40 години ННИСЛСББД
България бе почетен гост на изложението "Посоки към природата" в Париж
Международна конференция
Девствените гори в България и стратегията за тяхното опазване
Випуск 2007 на ЛТУ
Бюст-паметник на акад. Мако Даков
Бъдеще за Боянската църква
Европейското откриване на Черно море
Фотоконкурс "Старейшините"
Международна изложба "Техномебел"

Брой 6/2008
2
Петрохански маршрути - Носител на званието "Лесовъд на годината" за 2007 е д-р инж.
Димитър Вълков - директор на УОГС "Петрохан"- с. Бързия
6
След ледената стихия - Изпитание за гората и за професионализма на лесовъдите
8
Управление на гори след природни нарушения
12
Апостоловата гора на 20 години - паметник, духовен и ръкотворен
15
За лято без пожари - Превантивните мероприятия са приоритетни за изпълнение през 2008 г.
16
Горите по света - Дървопроизводство и дърводобив в ЮАР
19
Фестивал на зелениката
22
65 години Природен парк "Златни пясъци" - Най-малкият, но най-просторният
24
Гост на редакцията - дърворезбарят Васил Даскалов: "Първите длета са ми от Рилската
обител"
26
Проф. Светла Генчева - доктор хонорис кауза
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Брой 7/2008
Инж. Валентина Маринова - главен секретар на ДАГ, пред списание "Гора" Професионално и отговорно стопанисване на горите
Възстановените влажни зони на остров Белене
Пазарна ли е пазарната оценка на горските имоти?
"Ропотамо" - другото приключение
Короядите - опасни насекомни вредители
Карантинен вредител за горите на Европа (Aeolesthes sarta)
Растително биоразнообразие и състояние на горите в биосферния резерват "Парангалица"
С магията на Еньовден
"Беласица" - най-младият природен парк в България
Лесничеят от Русаля
Състезания на студенти лесовъди в Полша и Чехия
Ден на отворените врати
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Брой 8/2008
На Узана шум се вдига
Богата история, силни традиции
36-ти симпозиум на IFSA "Гора за бъдещето" - Младежките срещи - неоценимо богатство
Лесовъд като призвание
И това лято на горите не им се размина
От какво зависи съвременният дърводобив
Качества на трофеите от сръндаци в държавните ловни райони
Гост на редакцията - Росица Георгиева: Спомените са нужни за бъдещето
Нова хладилна база
Новият банциг HR на фирма Wood-Mizer
Фотоконкурс "Старейшините"
Нови енергийни източници - Горивната клетка
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Брой 9/2008
Гората е една и нейното бъдеще е важно за всички - национално съвещание за общинските
гори
Пети национален събор на приятелите на Русия
Перлата под Мургаш е била и ще бъде образец на ловното стопанство
ДЛС "Витиня" - пример за градивни традиции
Отново пожари - Бедствието в Рила
Абонамент 2009
Откриване на учебната година в Лесотехническия университет
Ще работим в партньорство
Обогатени от природата - изложби
Какво ново при "Хускварна"
С четка и бои в обятията на Поломието
Акад. Александър Александров на 70 години
Проф. Евгени Димитров на 75 години
Филм на "Зелени Балкани"
Фотоконкурс "Старейшините"
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Брой 10/2008
Приветствие на доц. д-р Стефан Юруков - председател на ДАГ, към лесовъдската колегия
Европейска седмица на гората - Нека за Европа всяка седмица бъде на гората!
Зеленото сърце на Европа
80 години Държавно горско стопанство в Брезник
Памет - Признателност от колегията
Есенни нюанси в Рила
64 Международен технически панаир - Пловдив
50 години Опитна станция по бързорастящи горскодървесни видове
Търговията с дървесина и дървесни продукти за 2007 г.
Горски кооперации - Традициите се завръщат
Юбилеи - Проф. Георги Кючуков на 75 години
Гост на редакцията - Камен Воденичаров: Винаги ме е вълнувала екологията
Годишно съдържание

