Брой 1/2019
2
Новогодишно приветствие към лесовъдската колегия на Румен Порожанов министър на земеделието, храните и горите
З
Интервю: Атанас Добрев заместник-министър на земеделието, храните и горите:
Инвестициите в младите са най-безценният капитал, на който разчитаме
5
Инициатива: Студенти от ЛТУ на ръководни позиции за един ден
6
Гори и екология: Проблеми и решения за справяне със замърсения от твърди
битови горива въздух
8
90 години Институт за гората при БАН: В полза на гората и науката
11 Аудитория в Лесотехническия университет ще носи името на акад. Мако Даков
12 Наука и практика: Състояние на иглолистни горски култури в района на Осогово
14 Лесовъдство: Опит за реабилитация на един дървесен вид
17 Календар на международните събития в сферата на горите, лова, риболова и
туризма за периода януари-март 2019 г.
20 Международно сътрудничество: Международна дейност на специалистите по
лесозащита от Института за гората - БАН
22 Гори и биоразнообразие: България е сред петте най-богати на местообитания
държави в Европа
24 Да се помни!: Митрополит Методий Кусевич - кипарис, който се издига до
облаците
26 Гост на редакцията: Тук е моето второ "у дома"
Ш Обичам България: Непобедената

Брой 2/2019
2
Инж. Мирослав Джупаров – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция
по горите, пред сп. „Гора”
4
Горска икономика: Годишен преглед на пазара на дървесина и продукти от нея
2017-2018 г.
6
Поглед към практиката: РДГ – Сливен: Предизвикателството да бъдем добри
стопани на гората; СИДП - Шумен: Баланс между екологичните, икономическите
и социалните показатели
10 Горски пожари: Една година след бедствието
12 Справочник на ИАГ и нейните структури, на държавните предприятия и техните
териториални поделения
17 Минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти за организирания
ловен туризъм в Република България за периода от 01.03.2019 до 29.02.2020 г.
съгласно чл. 76, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча
20 Лесозащита: Миниращият молец (Leucoptera sinuella) по тополите отново напомня
за себе си
22 Образование: НПГГСД „Сава Младенов” – Тетевен, с обновен сграден фонд.
Възпитаниците на НПГГС „Христо Ботев” вече и с международен опит
24 Гост на редакцията: Препараторът Димитър Почекански: Никога не съм искал да
имам друга професия
26 Инициативи: Изгражда се монумент на лесовъдска
ІІІ Обичам България: Магията на Сурва

Брой 3/2019
2
140 години горска служба в България: Пълна хронология на административните
промени и поредността на ръководителите
10 Анализи: Контрол, опазване и защита на горските територии от пожари през
2018 година
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Лесозащита: Здравословно състояние на горите през 2018 г. и предвидени
мероприятия по защита от вредители и болести през 2019 година 15Проекти:
Приключи възстановяването на крайречни гори
Поглед към практиката: РДГ - Пазарджик: Съвместните усилия водят до найдобри резултати; ЮЦДП - Смолян: Изпълняваме отговорно дейностите по
стопанисване на държавните горски територии
Ловно стопанство: Африканската чума по свинете: въведена е биосигурност на
много високо ниво
Изложения: JAGD & HUND: Нов рекорд с 82 000 посетители; "Първокласен лов
и риболов" в Залцбург - с най-много участници досега
Информация: Пресконференция в НЛРС-СЛРБ за африканската чума по свинете
25Новини от държавните предприятия
Календар на международните събития в сферата на горите, лова и туризма на
открито за март-април 2019 г.
Обичам България: Старина за щастие

Брой 4/2019
2
Седмица на гората 2019: Лесовъдската колегия с почит към 140-годишната си
история и с поглед в бъде щето
5
120 години лесовъдите в България - със свои печатни издания
9
Поздравително слово на заместник-министъра на земеделието, храните и горите
Атанас Добрев по случай откриването на Седмицата на гората 2019
11 Регионални чествания
16 Изложения: 25 години "Природа, лов, риболов" следва световните тенденции
18 Нови технологии: Не си позволявайте да се "загубите" в гората
20 НПГГСД "Сава Младенов" на 110 години: Образователна институция с
утвърден статут и нови успехи
21 Международен ден на горите: Да се научим да обичаме горите
22 Технологии в дърводобива: Две нови въжени линии започнаха работа на
територията на СЦДП - Габрово
24 Недървесни горски ресурси: Подземните гъби в България
25 Календар на международните събития в сферата на горите, лова и туризма на
открито за май-юни 2019 г.
Ш Обичам България: Самуиловата крепост - хилядолетният свидетел
Брой 5/2019
2
Нови ръководители в горите: Инж. Мирослав Маринов е новият изпълнителен
директор на ИАГ
5
Представяме носителя на званието "Лесовъд на годината" за 2018 г.: Човекът,
който приема огъня върху себе си
6
70 години от създаването на катедра "Ловно стопанство" на ЛТУ: По пътя на
високия научен и обществен престиж
8
Висше образование: Випуск 2019 поема по пътя на професионалната реализация
10 70 години организирана лесозащита в България
12 Фестивали: Странджа се закичи с цъфнала зеленика
13 Инициативи на Природния парк "Витоша"
14 Фоторепортаж: В родилния дом на гората
16 Практика: Опит в дърводобива с въжени линии "Пирин"
18 Гори и екология: Началото на природозащитното дело. Резерват "Соколата" непозната гора
20 Професионално образование: Международно признание за НПГГС "Христо
Ботев" в Сараево
22 Състезания: Съревнование на знания и умения в шампионата по горски
многобой
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Фотоконкурс: ДПП "Беласица" организира фотоконкурс "Водопадите на
Беласица"
Недървесни горски продукти: Ектомикоризата - ключов фактор за растежа и
развитието на трюфелите
Юбилеи
Сдружение "Клуб "Фортуна" с утвърдени традиции и нов председател

Брой 6/7/2019
2
Инж. Мирослав Маринов - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция
по горите, пред сп. "Гора"
5
70 години НПГГС "Христо Ботев" - Велинград: С богата история и уверени
стъпки към бъдещето
8
Работни срещи на изпълнителния директор на ИАГ
10 Съюз на европейските лесовъди: XXII годишна среща на Ръководството на
Съюза на европейските лесовъди
14 Работно съвещание: Възможности за увеличаване на залесяването в държавните
горски територии и подобряване на видовия състав на насажденията чрез
залесяване с медоносни видове. Горски репродуктивни материали от медоносни
дървесни видове
18 Ловно стопанство: Обзор на състоянието на дивечовите запаси в България
21 Гори и екология: Трябва ли да се страхуваме от неместни дървесни видове в
европейските гори?
22 Горска сертификация: Сертификацията по системата FSC - природосъобразно,
социалноотговорно и икономически изгодно управление на горите
24 Национално състезание: Победител в шампионата е любовта към професията
28 Памет: "Кът на лесовъда" увековечи великото лесовъдско дело в ДГС - м.
Селище
29 Образование: Учениците от НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен, с
професионален опит от Португалия
30 Календар на международните събития в сферата на горите, лова и туризма на
открито за юни-септември 2019 г.
32 Гост на редакцията: Рукие ИЗИРОВА - собственик на къща за гости "Орхидея"
в с. Яворница: Обичам и двата периода от живота си
III Обичам България: Ключът за с. Ключ

