Брой 1/2017
2
Представяме дирекция "Опазване на горите" в ИАГ: Повишихме ефективността на
превенцията и контрола в горите
8
Лесовъдство: Възобновяване на смърчовите гори в резерватите "Парангалица" и
"Бистришко бранище" след едроплощни природни нарушения
12 Справочник на Изпълнителната агенция по горите
14 Структури към Изпълнителната агенция по горите. Държавни горски предприятия пощенски кодове, названия, ръководители и телефони
17 Дендрология: Дървовидната леска в България - автохтонен и ценен дървесен вид при
климатичните промени
19 Лесовъдство: Екологично значение и стопанска дейност в горите от източен габър
22 Проекти: Заключителна пресконференция със семинар по проект
23 Горска педагогика: По пътя на семенцето
24 Гост на редакцията: Соня Андонова: Женското начало ще повиши етиката и морала в
лова
26 Информация: Наградени бяха номинираните за предотвратяване на престъпления
срещу природата
27 Юбилеи: Уважение към заслужилите лесовъди
III Обичам България: В дома на Щастливеца
Брой 2/2017
2
Делнични срещи: Юндола – зеленият учебник
6
Информация: Официално предаване на министерския пост
6
Нови ръководители
7
Горска стратегия: Одобрен е докладът за междинна оценка на резултатите от
прилагането на НСРГСРБ 2013-2020 г.
8
Тема на броя: Издънковите дъбови гори в България
14 Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република
България за периода 01.03.2017 – 28.02.2018 г.
16 Интервю: Проф. Саша Орлович: Да възстановим възможностите за пълноценно
сътрудничество между нашите страни
18 Лесозащита: Опит за биологична борба срещу златозадката
19 Горска сертификация: Подновява се работата по българския стандарт
23 Новини от държавните предприятия
24 Гост на редакцията: Студентски клуб по опазване на природната среда (СКОПС):
История и настоящето на вечната младост
III Обичам България: Хисарлъка – поглед в романтичните години
Брой 3/2017
2
Интервю: Проф. Иван Палигоров пред сп. "Гора": Носим отговорност не само към
нашите предшественици, но и към бъдещите поколения
4
Горско планиране: Политиките и заключенията от процеса на изготвяне на областен
план за развитие на горските територии
6
Пред Седмицата на гората: Да служиш достойно на гората на своята страна
9Информация: Работно съвещание по стопанисване на горите
9
Нов директор на Института за гората
10 Лесозащита: Здравословно състояние на горите и предвидени мероприятия по
защита от вредители и болести през 2017 г.
13 Екология: Европейската природа се нуждае от реална защита

14
20
22
22
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24
26
Ш

Анализи: Контрол, опазване и защита от пожари на горските територии през 2016 г.
19Новини от държавните предприятия
Гори и екология: Екосистемните ползи от горите на Странджа
Юбилей
Нови книги
Информация: Уважение пред великото дело на български лесовъди
Пътешествия: Санкт Петербург - най-красивият град на Европа
Гост на редакцията: Инж. Атанас Ташев: Лесовъдът вече не е поставен от обществото
на достойно място
Обичам България: Сълзите за грънчаря

Брой 4/2017
2
Седмица на гората 2017: Гората е живот, който поколения лесовъди създават,
поддържат и опазват
4
Лесовъд за един ден 7Национален горски музей
8
Регионални чествания
15 Клуб "Фортуна" в Трявна
17 Годишнини: СКОПС - на 40 години
18 Репортаж с продължение: След две години в местата на природното бедствие
24 Обучения: История на горската педагогика и нейното развитие в Европа
25 Форум: Седми редовен конгрес на ФСОГСДП
26 Наука и практика: Ръка за ръка в полза на гората
28 Състезания: Младите дървосекачи премериха сили в Тетевен
30 Гост на редакцията: Петър Кръстев: Природата е най-красивият модел, който може
да ти позира
Ш Обичам България: От кал да е, къща да е

Брой 5/2017
2
Представяме: Инж. Руси Русев - носител иа званието "Лесовъд на годината" за 2016
г.: Лесовъдът от Лудогорието
6
Горска икономика: Горската политика и ефективното използване на дървесните
ресурси на страната
9
Колегиум: Среща на ръководителите от горския сектор
10 Интервю: Инж. Георги Портарски - зам.-директор на Държавно предприятие
"Македонски гори": Необходимо е задълбочено сътрудничество
12 0тличия: Проф. Нино Нинов - с почетно звание "доктор хонорис кауза"
13 Дендрология: Лировото дърво - екзотичен и атрактивен дървесен вид
14 Изложения: Природа, лов, риболов се проведе за 23-и път
16 3ащитени видове: Странджанската боровинка в източнобуковите гори на Природен
парк "Странджа"
18 Състезания: Професионалните гимназии за десети път участваха в горски многобой
21 Информация
22 Изложения: "Техномебел" и "Светът на мебелите"- най-доброто място за правене на
бизнес
24 Висше образование: Випуск 2017 на ЛТУ получи дипломите си
25 Новини от държавните предприятия
26 Гост на редакцията: Надя Петрова: Бъдещето е в персонализираното хранене
Ш Обичам България: Плана планина - между природа и история

Брой 6-7/2017
2
Национално състезание: Професионалистите премериха сили в националния
шампионат "Най-добър секач"
6
Проекти: Приключи FOR OUR FUTURE
10 Делнични срещи: Еталон за средно професионално образование
13 Форуми: Да променим климата посредством промяна в мисленето
14 Международни срещи: SERM - знания, любов към природата, любопитство,
приключения
15 Информация: Среща с лесовъдската научна общност
16 Инициативи: Национален горски музей - идеята и настоящето
18 Ловно стопанство: Обзор на състоянието на дивечовите запаси в България
22 Интервю: Над половин век научноизследователска дейност за иглолистните гори
24 Наука и практика: Сравнителен анализ на растежа на черния бор и хималайския
кедър в Мелнишкия район
27 Юбилей: Доц. д-р Янчо Найденов на 70 години
28 Гост на редакцията: Проф. Атанас Раденски: Ако съсипем гората, ще останем без дом
31 Поглед в историята: Специализиран строителен комбинат "Горстрой" - кратка
история на дейността
Ш Обичам България: До Енина и назад

