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Тема на броя: Издънковите гори: история и перспективи
12 Справочник на ИАГ и нейните структури, на държавните предприятия и техните
поделения
17 Международна конференция: Инвестиции за чиста енергия
18 Проекти: ИАГ изготви Национален план за действие за енергия от горска биомаса
20 Делнични срещи: Опитът на ДГС - Кости, в производството на манов мед
21 Информация: Горската биомаса е с голям потенциал за производство на енергия
23 Информация: Награди за участниците в кампанията за предотвратяване на
престъпления срещу природата
24 Гост на редакцията: Арбористът Димитър Захариев: Искаме градската природа да
има добро бъдеще
27 Фоторепортаж: Глиганът Пешо
Ш Обичам България: Покана за радост от Беласица
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Тема на броя: Възстановяване на горите в България
8
Представяме дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
в ИАГ
11 Издънковите гори: История и перспективи
15 Минимални цени за ползване на дивеч за организирания ловен туризъм в Република
България за периода 01.03. 2018 - 28.02.2019 г.
17 Информация
18 Висше образование: ЛТУ сред най-добрите университети в България за 2017 година
18 Международни изложения: България партнира на "Зелена седмица" в Берлин
19 Наука и практика: Актуални проблеми на укрепителната система в пороя Лудов дол
22 Гост на редакцията: Стела Енева: Всеки човек идва на този свят с мисия
24 Горската история в горските издания
Ш Обичам България: При Мани в Русе
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"Гора" представя: Лесовъдите от Смолян - пример за професионализъм и
колегиалност
11 Ловно изложение: Повишен интерес на изложението в Залцбург
11 Информация: Ще бъде изготвен петгодишен план за залесяване
12 Анализи: Контрол, опазване и защита от пожари на горските територии през 2017
година
16 Международни форуми: Промяната в климата - най-голямата заплаха за световната
икономика
18 Лесозащита: Здравословно състояние на горите и предвидени мероприятия по
защита от вредители и болести през 2018 година
21 Новини от държавните предприятия
22 Иновации: Екологична и икономична печка на дърва изгаря вредните газове
24 Юбилей: Инж. Алекси Алексиев на 80 години
25 Информация: Семинар в Кюстендил за обмяна на опит в борбата с корояда
26 Да се помни: Петър Беров - създателят на лесопарка в Борисовата градина
Ш Обичам България: Старите гори на България - мостът между поколенията
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Седмица на гората 2018: Да бъдем горди със своя труд, защото той е посветен на
бъдещето
5
15 години поклон
7
Тук отново ще има гора
8
За зелена обединена Европа
10 Отличия: Д-р инж. Меглена Плугчиева - с почетното звание "Доктор хонорис
кауза" на Лесотехническия университет
12 Един ден на Витоша: Щафетен супермаратон в подкрепа на хората с увреждания и
техния достъп до парка
14 Изложения: Природа, лов, риболов - сближаване на екологията с бизнес
16 Информация: Международна конференция за опазване на дивеча
17 Граждански инициативи: Инициатива за бесарабските българи
18 Седмица на гората 2018: Чествания в държавните горски предприятия
21 Регионални чествания
23 Лесовъд за един ден
Ш Обичам България: Време е да се въздаде
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Представяме: Инж. Веселин Найденов – носител на званието „Лесовъд на годината”
за 2017 г.: Гората е моят живот
7
Висше образование: На добър час, абсолвенти!
8
Изложения: Технологии, материали и дизайн от бъдещето показаха „Техномебел” и
„Светът на мебелите”
10
Академично слово на д-р инж. Меглена Плугчиева по случай удостояването й с
почетното научно звание „Доктор хонорис кауза”
14 Състезания: Надпреварата по горски многобой открои изявени таланти
16 Възстановяване на горите в България: Проблеми на тополовото стопанство през
последните две десетилетия
17 Възобновяема енергия: Ландшафт и инсталации за възобновяема енергия – новата
реалност?
19 Фестивали: В прегръдката на странджанската зеленика
20 Отзвук от Седмицата на гората 2018 г.
22 Сдружение „Клуб „Фортуна” в Балчик
25
Юбилей: Проф. Евгени Димитров на 85 години
26
Гост на редакцията: Калин Христов: Когато човек засажда дръвче, се чувства
удовлетворен
III Обичам България: Бъдеще за народа, който има памет
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Представяме дирекция "Проекти и международни дейности" в ИАГ
7
Международни конференции: Страните от Черноморския регион подписаха
съвместна декларация 8Издънковите гори: история и перспективи
14 Проекти: Ново партньорство в областта на защитените територии
15 Делнични срещи: ДГС - Ботевград, с ценна практика в овладяване на последствията
от природно нарушение
17 Лесозащита: Очаквани повреди от коренова гъба в иглолистните култури и
насаждения
18 Ловно стопанство: Обзор на състоянието на дивечовите запаси в България
21 Проекти: Приключи трансграничният проект за Странджа
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Горска педагогика: Гостуване на български педагози на колегите от Австрия
Национално състезание: Всички са победители в шампионат, който повишава
професионализма
105 години Държавно ловно стопанство"Дикчан" - с. Сатовча: Гората е неотменна
част от живота на хората
Новини от държавните предприятия
Да почистим паметниците на лесовъдите: Памет за поколенията
Гост на редакцията: Алпинистът Дойчин Боянов: На Земята има още много
непокорени върхове
Обичам България: Мъдростта на розата

Брой 8/2018
2
Представяме Държавно ловно стопанство "Шерба" - с. Старо Оряхово: Успехът и
авторитетът се градят
7
Информация: Засегнатите от корояд горски територии намаляват
8
Тема на броя: Африканската чума по дивите свине
16 Акценти: Обединени в усилията за противодействие на незаконния дърводобив
17 Гори и туризъм: Хиляди изкачиха Черни връх по стъпките на Алеко
18 Гори и екология: Насоки на стационарни изследвания на Института за гората в Рила
19 Новини от държавните предприятия
20 Срещи: Успехът е немислим, ако не е подкрепен с безкористно приятелство
24 Гост на редакцията: Арх. Андрея Момерин: С нарастване на надморската височина се
увеличава и моралът на хората
Ш Обичам България: Тук винаги ще има църква

