Брой 1/2015
2
Интервю: Министърът на земеделието и храните Десислава Танева: Приемаме
предизвикателствата
4
Гори и екология: "Бистришко бранище" 80 години след обявяването му - какво
научихме от последните събития?
7
Сертификация: Започват публичните консултации по първата чернова на националния
FSC стандарт за България
8
Международен форум: Световен конгрес на IUFRO
9
Годишнини: 90 години Професионална гимназия по горско стопанство и
дървообработване "Николай Хайтов"
10 Националният природонаучен музей при БАН отбеляза 125 години
12 20 години Факултет по ветеринарна медицина
13 Екология: Технология на НАСА ще измерва въглерода в горите
14 Тема с продължение: Съхненето на горите в България
19 Изложба-базар в МЗХ
20 Да се помни: Акад. Борис Стефанов: "Подготовката на лесовъда трябва да носи чертите
на една значителна енциклопедичност"
24 Гост на редакцията: Димитър Гочев: Трябва да ценим горите като живота си
26 Наградиха 13 природозащитници
27 Нови книги
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Интервю: Доц. Георги Костов - заместник-министър на земеделието и храните: Трябва
да се обединим на базата на професионализма
5
Контрол и опазване на горите в България
13 Информация
14 Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република
България за периода 01.03.2015 г. до 29.02.2016 г. и Минимални цени за ползване на
базите за ловен туризъм и за услугите за организирания ловен туризъм и техните
териториални поделения по чл. 163 от Закона за горите
16 Структури към Изпълнителната агенция по горите. Държавни горски предприятия пощенски кодове, названия, ръководители и телефони
19 Справочник на Изпълнителната агенция по горите
22 80 години Държавно ловно стопанство "Тервел": Почит към традициите, отговорност
пред бъдещето
25 Фотоистория: Второто годишно общо събрание на Дружеството на българските
лесовъди
26 Юбилеи
29 Гост на редакцията: Чл.-кор. Пламен Мирчев: Бунар се копае на едно място
Брой 3/2015
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Годишнини: 90 години Седмица на гората
4
110 години организирана борба с ерозията
6
90 години висше лесотехническо образование в България
8
Делнични срещи: Държавно ловно стопанство "Тракия" е в грижовни ръце
12 Опазване и защита на горските територии от пожари през 2014 г.
14 Здравословното състояние на горите през 2015 г.
16 Годишнини: 135 години държавна горска администрация във Велико Търново
19 Информация: Промени в нормативната уредба на горския сектор
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Тема с продължение: Съхненето на горите в България
In memoriam
Гори и екология: Екологични проблеми и възможности за определяне на състоянието
на горски територии в планински водосбори
Тополово стопанство: Капова форма при черната топола в България
Новини от природните паркове: Природен парк "Шуменско плато" – защитена
територия за бъдещето
Инициативи на Природен парк "Витоша"
Гост на редакцията: Захари Калайджиев: "Здравето е постигната хармония"
Информация: Природно бедствие

Брой 4/2015
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Седмица на гората 2015: Обичаме горите на България и ще работим за тяхното бъдеще
8
Седмица на гората: Регионални чествания
14 Изложения: Пловдив отново събра любителите на природата, лова и риболова
15 Международно състезание: Младите дървосекачи премериха умения в Тетевен
16 Анализи: Контрол и опазване на горските територии през 2014 година
20 Да се помни: Преди и след 10-милионния декар гори
21 Родоначалник на залесителното дело в Пиринския край
23 Изложения: Младежи представиха зелените си проекти на фестивал
24 Гост на редакцията: Проф. Андрей Пантев: Историята създава имунни противоотрови
26 Wood-Mizer празнува 25 години в Европа
28 С дъх на пролет и цветя - среща на Клуб „Фортуна"
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Интервю: Инж. Румен Желев – народен представител в 43-ото НС: Моралът е
задължително условие за професионализъм
4
90 години висше лесотехническо образование: Горското стопанство – мост към
бъдещето
7
Представяме: Инж. Ярослав Ярославов – носител на званието „Лесовъд на годината” за
2014: Ние работим за обществото
10 Висше образование: Ректорът на ЛТУ връчи дипломите на випуск 2014
11 Състезания: 10 отбора премериха сили в горския многобой
14 Фестивал: Рекорден брой участници събра Фестивалът на зелениката
15 Лесовъдство: Същност и проблеми на естественото възобновяване
17 Гори и екология: Горната граница на гората – екологична роля и опазване
20 Европейски опит: Управление и стопанисване на горите при различни видове
собственост
22 По повод публикуваното: За приемствеността и още нещо
23 Информация: Международно сътрудничество в борбата с незаконната дървесина
24 Зелени новини
26 Да се помни: Специалният лесовъдски курс – предшественик на висшето
лесотехническо образование в България

Брой 6-7/2015
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Тема на броя: По пътя на бедствието
10 Форуми: България - домакин на Международен съвет на ловците и защитниците на
дивеча
11 Проекти в ИАГ
13 Новини от природните паркове
14 Лесозащита: Отново за ветровала в биосферния резерват "Бистришко бранище"
16 Агролесовъдство: Сигурно бъдеще за глобалното растениевъдно производство
18 Ловно стопанство: Обзор на състоянието на дивечовите запаси в България
21 Лесовъдство: Лесовъдски особености на буковите насаждения във фазата на
интензивно самоизреждане
23 Екология: "Зеленият град" у нас
25 Юбилей
26 Да се помни: Георги Малчев - един всецяло предан ратник
28 Памет
29 Национални паркове: Плитвичките езера - приказен свят на Хърватия
III Обичам България: За един мускал удоволствие

Брой 8/2015
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Делнични срещи: В изумруденото царство на Триград
8
Горско почвознание: Бонитирането на почвите – фактор за устойчиво развитие на
горските ресурси
9
Лесовъдство: Качествена структура на млади букови насаждения в Централна Стара
планина
12 Новини от природните паркове
16 Наука и практика: Създаване на култури от чинар в ДГС – Ямбол
17 Годишнини
19 Срещи: При елита на елите
20 Проекти
21 Юбилей: Дърво с корен
21 Конкурс
22 Лесовъдска библиотека: Горската история в горските издания
25 Форуми: Четвърта национална конференция „Екологично инженерство и опазване на
околната среда”
26 Гост на редакцията: Младен Котларски: Нося пчеларския ген
III Обичам България: Ангелски крила над Дяволския мост

Брой 9/2015
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Представяме Североизточното държавно предприятие – Шумен: Зелената прегръдка
на планината
14 Новини от държавните предприятия
15 Висше образование: Започна новата учебна година в ЛТУ
16 Тема на броя: Опазване на горите от пожари
22 Вековни гори: България има шанс да е сред първите страни, опазили вековните си гори
24 Европейски проекти: Представени бяха резултатите от проекти по ОПАК
26 Изложения: 71-во издание на Международния технически панаир
27 Информация
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Програми: Горските мерки в ПРСР 2014-2020 година
Образование: ХІІ Международен младежки горски конкурс в Русия
Гост на редакцията: Писателят Палми Ранчев: Писането е една от най-интимните
форми на разговор

Брой 10/2015
2
Актуално: Промени в нормативната уредба на горите
5
Представяме Регионалната дирекция по горите - Русе: Традициите да не се забравят,
предизвикателствата да се приемат
10 Списание "Гора" с Годишна награда на Съюза на българските журналисти
11 Образование: За първи път у нас "Горска педагогика"
12 Юбилей: Един век горска служба в Благоевград
13 Висше образование: Връчиха дипломите в ЛТУ
14 Природни нарушения: Екстремни климатични явления на Северозападна България
16 Съюз на европейските лесовъди: XIX годишна среща на СЕЛ
18 Международни форуми: Световният конгрес по горите
18 Министерска конференция: Европейските министри подкрепиха продължаването
на процеса "Горите на Европа"
20 Инициативи: Ден на отворените врати - ден на доверието
20 Годишна конференция: "Хускварна" - готови за действие
23 Годишнини: Да имаш 120-годишна история
24 Новини от природните паркове
26 Проекти: Наградиха отличилите се в борбата с престъпленията срещу природата за
2015 г.
27 Опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони
28 Гост на редакцията: Инж. Петър Таслаков: На Витоша дължа своето дълголетие
29 Екология: Защо се посещава Витоша?
32 Годишно съдържание

