Брой 1/2020
2
Изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов пред сп. "Гора"
5
Интервю: Експертът по ловно стопанство д-р инж. Росен Андреев: Благородният
елен у нас е с много добри генетични заложби
8
Дендрология: Нов вид за дендрофлората на България
9
Международна конференция за климата: Отново без решение за регулиране на
въглеродните емисии
10 Горска техника: Обучение за оператори на харвестъри и форвардери на
симулатор в България
11 Образование: НПГГС "Христо Ботев" - Велинград, с международен опит от
Италия
12 Инициативи: Национален горски музей - идеята, настоящето и бъдещето
14 Справочник на структурите на Изпълнителната агенция по горите, държавните
горски предприятия и техните поделения
17 Календар на международните събития в сферата на горите, лова, риболова и
туризма
за периода януари-март 2020 г.
18 Годишнини: 70 години Катедра "Дендрология"
19 Новини от природните паркове
21 Новини от държавните предприятия
24 Проекти: Природната интерпретация - възможност за развитие на устойчив
туризъм в защитените територии
25 Памет: 100 години от рождението на инж. Найден Тодоров
26 Конкурси: Петвековен дъб от Ново село е "Дърво с корен 2019"
III Обичам България: Високо застани
Брой 2/2020
2
25 години Природен парк „Странджа": С омаята на странджанската зеленика
4
40 години Природен парк „Шуменско плато": Пътеки за поколенията
5
Обзор върху пазара на обла дървесина в световен, европейски и национален мащаб
9
Нови ръководители в горите
10 Ново ръководство на ЛТУ: Проф. Иван Илиев - ректор на ЛТУ, пред сп. „Гора": Ще
работя за повишаване на авторитета и популярността на нашата Алма матер
13 Ловно стопанство: В ДЛС „Искър" лопатарите са с отлични трофейни качества
16 Ловни срещи: Председателят на ЛРД „Сокол" - Шумен, Стоян Стоянов: Постигната
е промяна в мисленето на българския ловец
18 Справочник на ИАГ
20 Трофейно дело: Да представим нашия професионализъм пред обществото
21 Международно изложение: България се представи с мащабен щанд на „Лов и куче"
22 Проекти: Благородният елен във фокуса на учените
24 Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания
ловен туризъм в Република България
28 Образование: Устойчиво и достъпно екологично обучение за училищата
29 Памет: Научната дейност на проф. Симеон Недялков
30 Горска техника: Акумулаторните триони на „Хускварна" задават нов стандарт за
мощност и производителност
32 Гост на редакцията: Блажка Димитрова: Философията за нулев отпадък - малки
стъпки всеки ден
III Обичам България: Какво става с мечтите, които се сбъдват

Брой 3/2020
2
Представяме дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно
стопанство”
5
Европейски проекти: Предоставяне на услуги за управление на природните ресурси
6
95 години Седмица на гората
8
140 години регионална държавна горска служба – Велико Търново
15 Лесозащита: Здравословно състояние на горите през 2019 г. и предвидени
лесозащитни мероприятия през 2020 г.
18 Анализи: Защита на горските територии от пожари
20 Ловно стопанство: Интервю с директора на ДЛС „Несебър” инж. Димитър
Мандулев
23 Международно изложение: Успешно българско участие в Залацбург
26 Гост на редакцията: астрофизикът Григор Николов: Астрономията събужда
въображението на хората
ІІІ Обичам България: Панорама на чувствата
Брой 4/2020
2
Обръщение на инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на
Изпълнителната агенция по горите по повод Седмицата на гората
3
Моят разказ за гората: Седмицта на гората се пренесе в детското творчество
5
Нови ръководители: Георги Гроздев е новият главен редактор на сп. “Гора”
6
Седмица на гората: Ето защо ни е тази Седмица!
15 Горските служители са съпричастни в условията на извънредно положение
16 60 години лесозащитни станции в България: Важни фитопатогенни гъби по
иглиците на белия и черния бор в района на Лесозащитна станция – Пловдив
19 Анализи: Контрол и опазване на горските територи, дивеча и рибните ресурси в
обектите за любителски риболов през 2019 г.
21 За Земята: Изгаси осветлението, дай своя глас за планетата. Денят на земята – време
за размисъл, време за действия
22 Инициативи: Бъдеще имат само тези, които почитат делото на своите предци
24 Нови книги
25 Гост на редакцията: Виолета Желязкова: Здравето на природата е пряко свързано с
човешкото здраве
28 Похвално слово за Главния
III Обичам България: На гората - с любов
Брой 5/2020
1
Хубава си моя горо. Живот за гората. Инж. Захарина Бакларева
3
Репортаж по време на пандемия. Подадена ръка
4
Гост на сп. “Гора”. Бизнесът в горите. Красимир Дачев
8
Акцент на броя: Разновъзрастно стопанисване. Доц. Георги Костов
12 Панорама от Триград
14 Анализ. Климатичните промени и българските гори. Доц. Момчил Панайотов
18 Дискусия. Отново за африканската чума по дивата свиня. Проф. Нино Нинов
20 Консултация: Вие питате. Промени в трудовото законодателство по време на
извънредното положение. Ангел Петров, главен секретар на ИАГ
22 Пресбюро. Коронавирус, пазари, икономика, гори. Д-р Свен Ундер
24 Ловно стопанство. Актуалната епизоотична ситуация. Д-р Георги Чобанов
26 Интервю. Инж. Нели Дончева, координатор на Програма “Гори” във WWF –
България
28 Фестивал на Зелениката. Магията на Странджа. Нов национален рекорд: Трофей от
сръндак

Брой 6/7/2020
1
Хубава си моя горо. Практиката и изпитанията са най-добрият учител
3
На гости. Достойнството на една професия
Акцент на броя
4
Практика. Добрите практики в дърводобива. Първа част: Планиране на ползването
на дървесината
9
Анализ. История и опит в механизацията на дърводобива
14 Управление. Горското стопанство в икономическа криза
18 Консултация: Вие питате. Работа от вкъщи по време на извънредно положение
19 Колегите от сп. “Гора”. А бяхме млади …
20 Ловно стопанство. Линда Домбровска: Ловците не трябва да са проблем
22 Еньовден. Силата на билките
27 Телефон 112. Офис “Център 112” на пет години
28 Юбилей. Оригинален научен принос. Проф. Д. Коларов на 80 години
30 Годишнина. 95 години висше лесотехническо образование в България
34 Интервю. Природозащитните мерки са с предимство в ЮЗДП – Благоевград
36 Уникално дърво. 1000-годишен благун

