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Брой 1/2009
Д-р инж. Меглена ПЛУГЧИЕВА - вицепремиер на Република България, пред сп. "Гора" Лесовъдството е инвестиция в бъдещето на страната
Събития и личности избледняват, словото остава
Изложения - Трофейното дело е във възход
2008 - годината, която ще се помни
Професионални състезания - Секачи премериха сили
Вълнения с Wood-Mizer
Национални съвещания - Перспективи за горските пътища
Структури към Държавната агенция по горите - пощенски кодове, названия, ръководители
и телефони
Институтът за гората на 80 години
Делнични срещи - Да - с "Шипкалес"
Открит Академичен съвет
IFSS разгледа България - маршрути на 36-тия Международен симпозиум на бъдещите
лесовъди
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Брой 2/2009
Имаме добра законова рамка, трябва да работим
Орден "Дружба" за инж. Васил Калинов
Ще отговорим на предизвикателствата
Муфлонът в ДЛС "Женда"
План за управление на вълка
Отново за вълка
Неуморим борец за създаване на интензивно и културно ловно стопанство
Ценоразпис за организиран ловен туризъм в Република България през 2009 г.
Горската история в горските издания
Държавната агенция по горите - партньор в действащи международни проекти
Ускорено производство на биомаса
България има добри перспективи
Осигуряване на ефективна стопанска година
Гост на редакцията - Светла Сокачева
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Брой 3/2009
Национален фонд "Българска гора" - дейности и перспективи
В критични ситуации усилията трябва да се обединят
Критичният обем на добиваната дървесина
Наградата е гордост и задължение
Москва предлага необятен лов
Опазване на горите
Справочник - ДАГ
110 години горски печат - Първите издания
Здравословното състояние на горите
Разказ в зелено за минало и днес
Гост на редакцията - доц. д-р Александър ТАШЕВ
Природен парк "Беласица"отбеляза своята първа годишнина
Приключи фотоконкурсът "Старейшините"

Брой 4/2009
2 - 1 5 Седмица на гората 2009
16
Новото на ТЕХНОМЕБЕЛ бе ТЕХНОФОРЕСТ
18
Традиции, отстоявани 15 години - изложба "Природа, лов, риболов"
20
Празнична среща в града на Вела
21
Конкурс за разказ "Така си беше"
24
Приоритети на Асоциацията на общинските гори
26
Приемственост между миналото и настоящето - 60 години ПГГС "Христо Ботев" Велинград
28
"Лов и куче" - отново на високо равнище
29
Галерия: Иван Яхнаджиев - човекът, който сам решава
30
Делнични срещи - Нов живот създава Джулюница
III
Нови книги

6
9
10
11
14
16
17
18
20
23
24
26

Брой 5/2009
Българските гори през погледа на Световната банка
Андрю Митчел - старши горски експерт към Световната банка - България – бележки
относно управлението на горския сектор
Национални състезания - Ученически многобой в Тетевен
Съюзен живот - Пътуващ семинар на лесовъдите ветерани
Гори и екология - Климатичните промени и екологичния риск
Горите в България се нуждаят от по-добра защита
Природата под закрила - Националният ден на природните паркове - Защо не всяка година?
Срещи - Отново бих избрал професията на лесовъда
Горски пътища - От старо - ново
Информация
Гости на редакцията - Планинарството означава много по-широк поглед върху живота
Попътен вятър за абсолвентите
Пътешествия - Дубровник - очарователно съчетание на история, архитектура и природа
Енергия от вятъра
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Брой 6/2009
Инж. Василий Маринковски: Трябва да икономизираме горското стопанство
XVII конгрес на СЕЛ - Политически приоритет за горския сектор
60 години преносими горски въжени линии в България
Състояние на дивечовите запаси в България
Ловно стопанство: Ефективност на отстрела на дива свиня в Западна България
Мнение: Многофункционалното управление на горите - мит или действителност?
Фестивал на зелениката: В Странджа на празник с цвят и ухание
Фотофакт: Добро дело
Пътешествия: Към перлата на Адриатика
Етъра говори: Миналото да стане видимо
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Брой 7/2009
Отгледните сечи - възможност за природосъобразно производство на качествена
дървесина
Саарландската концепция - крачка към природата
"Гора" представя
Нова техника срещу пожари
35 години обучение по екология и опазване на околната среда в ЛТУ
Подпомагане при реформата на горския сектор в България
Среща по проблемите на дърводобива
Горските разсадници на "Осогово"
В царството на Царево
Ролята на горското стопанство в селските региони
Зелени слънца изгряха над Шуменско плато
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Брой 8/2009
Доц. Георги Костов: Реформирането на горския сектор е задължително условие за
реалното ни приобщаване към Европа
Първа работна среща за нов Закон за горите
Коментар: Управление на качеството в горския сектор
Анализи: Пожарите и пожарната опасност в горите
Саарландският лесовъдски метод: Предимствата са: природосъобразно и икономически
изгодно
70 години Държавно горско стопанство - Свиленград
Горска техника: Машини за дърводобив, произвеждани в България
Европейски практики: Биомасата като възобновяем източник на енергия в Чехия
"Натура 2000": Република Кипър с 36 зони
Успешно приключи Германско-българският проект
Юбилей: Чл.-кореспондент Боян Роснев на 70 години
Гост на редакцията: Съдбата ми взе баща, а ми даде да живея и за него
Конкурс за разказ "Така си беше": Мечката
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Брой 9/2009
100 години Съюз на лесовъдите в България: История, традиции, бъдеще
Дискусия - Предизвикателства и промени в горите
Красимир Дачев: Защо методично ни убивате?
Мнение - Връщането на горите на наследниците на цар Фердинанд и Борис III
Информация
Срещи - Елите на Величко Гагов
Горска техника - Перспективи за развитие
Гост на редакцията - инж. Николай Филипов:
Горите по света: Горите на Монголия изградих имиджа на един добър сервиз
110 г. горски печат
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Брой 10/2009
Интервю - Инж. Бисер Дачев - изпълнителен директор на ИАГ: Очаква ни динамична
година
Дискусия: Предизвикателства и промени в горите
Частните гори - Реален опит за национален проблем
Интервю - Доц. Иван Палигоров - председател на СЛБ: Да защитим интереса на
лесовъдите
100 години ПГГСД "Сава Младенов": верни на вековната традиция, с поглед в бъдещето
Природен парк "Витоша" на 75 години: хората за природата
Юбилей - Инж. Христо Въчовски на 90 години
Годишнини - 100 години от рождението на проф. Боян Захариев
Подписани бяха първите проекти по "горските мерки" от Програмата за развитие на
селските райони
Достойно изпълнен дълг
Гост на редакцията - Елена Хайтова - Вървят ли двама на дълъг път
Годишно съдържание 2009

