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Институтът за гората е самостоятелно научно звено на 
Българската академия на науките, което провежда фундаментални и 
научно-приложни изследвания в областта на екологията, опазването 
на горската флора и фауна, структурата и функционирането 
на горските екосистеми, тяхното съхранение, възпроизводство 
и природосъобразно развитие. Институтът за гората създава 
теоретичната и научна основа за практически решения във връзка 
с лесовъдските системи за стопанисване, горски генетични ресурси, 
опазване на горите, защита от ерозия и наводнения, смекчаване на 
последствията от климатичните промени, както и подпомагане 
формирането на политики и законодателство по опазване на горите 
и природата.

отразяването на научноизследователската дейност на 
института, създаден първоначално като „служба по горското опитно 
дело“ през 1928 г., започва с издаването на първия „сборник“  през 
1930 г. под редакцията на нейния директор – ученият-лесовъд тома 
Христов захариев.

научните достижения в горското стопанство от 1964 г. 
се публикуват в списание „горскостопанска наука“, издание на 
академията на селскостопанските науки (асн). неговата главна 
задача е била да отразява „... новостите в научните изследвания и да 
спомага за решаване на въпроси за повишаване производителността 
на горите”. списание „горскостопанска наука“ е продължител на 
излизалите дотогава 7 тома „сборници“ (1930-1951 г.); 8 тома „научни 
трудове“ (1952-1960 г.) и 14 тома „Известия“ (1960-1963 г.) на горския 
изследователски институт. Промяната се прави за да се съкрати 
времето за отпечатване на научните трудове и за внедряване в 
практиката. В списанието са застъпени тематично отделите: 
горска биология и лесовъдство; горско семезнание, селекция и горски 
култури; лесоустройство, горска таксация и икономика; горска 
почвознание, хидрология на гората и горски мелиорации; лесозащита; 
лесоексплоатация и механизация на горската стопанство; ловно 
стопанство и критика и библиография. от 1964 до 1971 г. са издадени 
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48 книжки на сп. „горскостопанска наука“. Първи отговорен редактор 
е чл.-кор. Петко Петков, а членове на редакционната колегия са акад. 
Борис стефанов, чл.-кор. никола Пенев, проф. марин маринов, проф. 
симеон недялков, ст.н.с. антон матеев (зам. отговорен редактор), 
ст.н.с. димитър Велков.

В продължение на четири години (1972-1975) Институтът за 
гората е в системата на министерството на горите и опазване на 
околната среда (мгоПс). През този период са издадени 24 книжки  
на списанието.

за периода 1976-1987 г. сп. „горскостопанска наука“ е отново 
академично издание. отпечатани са 72 книжки. отговорен редактор 
е проф. марин маринов, а зам. отг. редактор – ст.н.с. коста костов. 
В различни периоди редакционната колегия е в състав: акад. Борис 
стефанов, проф. данаил гарелков, проф. симеон недялков, ст.н.с. 
димитър Велков, ст.н.с. александър александров и ст.н.с. Боян 
роснев.

заглавната страница е дело на художника Иван димитров 
и е изработвана в зелен цвят с различни нюанси в годините на 
отпечатване. дългогодишен редактор е г-жа ани аргирова. 

на страниците на списанието са дискутирани въпроси, свързани 
с екологичните особености на дървесните видове, тяхната селекция, 
методите за създаване на горски култури, строежа и растежа на 
насажденията, хидрологичната роля на гората, профилактиката 
и борбата с вредителите и болестите на горскодървесната 
растителност, добива на дървесина и горски плодове, семена, смола, 
механизиране на различните горскостопански работи, биологията 
на ловностопанските видове животни. В отдела „критика и 
библиография“ са помествани научни трудове и обзори, посветени на 
актуални проблеми и различни гледни точки, библиографски съобщения 
за излизащи у нас и в чужбина монографични издания.

за периода 1964-1987 г. са излезли 144 книжки.
след 1988 г. списанието промени своя облик и продължи да се 

издава като академично издание с нова визия и публичност като „наука 
за гората“ – първоначално като поредица (1988-1990 г.), а впоследствие 
– списание с четири книжки годишно и тираж по 450 бр.

отговорен редактор е проф. коста костов и членове – проф. 
александър александров, проф. Боян роснев, проф. Иван раев, ст.н.с. 
здравко Василев, ст.н.с. Христо стойков, проф. кръстан кръстанов, 
а редактор е г-жа мария Христова.

новата научна тематика е свързана със засилване на 
интердисциплинарните изследвания, с изучаване структурата и 
развитието на горските екосистеми, биологичното разнообразие 
и неговите генетични и физиологични особености, насекомните 
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вредители и болести по горскодървесните видове, интегрираните 
мерки за борба, екологосъобразните технологии за възпроизводство 
и ползване на горските ресурси, свойствата и процесите в горските 
почви – тяхната деградация и защита, климатичните промени и 
влиянието им върху дървесната растителност и ресурсните видове 
от ловната фауна.

след 2001 г. се формира и редакционен съвет с учени от су 
– Биологически факултет, лесотехнически университет, сродни 
институти от Бан (Институт по зоология, Институт по 
ботаника, Институт по физиология на растенията, национален 
институт по хидрология и метеорология), опитните станции на 
горското ведомство. за нови членове на редколегията са избрани: чл.- 
кор. александър александров, проф. Боян роснев, проф. Васил Василев, 
проф. Иван маринов, проф. Иван раев, проф. Христо Цаков, ст.н.с. 
григор григоров, ст.н.с. здравко Василев, ст.н.с. мария грозева, ст.н.с. 
росица Петрова. отговорен редактор е ст.н.с. Христо стойков, а 
редактор – биолог стефка китанова. от 2006 г. нови членове са: 
проф. Пламен мирчев, доц. георги георгиев, доц. Иван Ц. маринов и 
доц. груд Попов.

за последните 25 години общо под логото „наука за гората“ са 
излезли 87 книжки и 758 статии. 

от 2014 г. списанието има нова редакционна колегия и 
редакционен съвет. главен редактор е проф. дсн Иван Ц. маринов, 
отговорен редактор - стефка китанова и членове: проф. дсн Христо 
Цаков, проф. д-р мария грозева, чл.-кор. дсн Пламен мирчев,  доц. 
д-р груд Попов, доц. д-р емил Попов, доц. д-р емилия Велизарова, 
доц. дсн румен добрев,  доц. д-р мария стоянова. В редакционния 
съвет на списанието са включени учени от Бан, лесотехнически 
университет, ИПазр „н. Пушкаров“ и от сродни институти от 
унгария, Италия, БЮр македония, словакия и сърбия.

Публикуваните статии са авторски или колективни от учени, 
докторанти, специалисти по горско стопанство, растителна биология, 
екология и опазване на природната среда, включително и от чужбина. 
тематичната насоченост на списанието го прави търсено от автори 
от европейския съюз, Балканските страни, русия, азия и япония.

списание „наука за гората” е включено в база данните на 
caBi и участва в международния обмен на сродни горски издания от 
Централна и Югоизточна европа.

В последните години списанието е с финансова подкрепа на 
Фонд „научни изследвания” при министерството на образованието, 
младежта и науката.

днес, в дните на своя петдесетгодишен юбилей, тематиката 
на списание „наука за гората“ е в съзвучие със стратегическите 
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направления и приоритети на Българската академия на науките и 
националната горска политика за развитие и ефективно използване на 
природното биоразнообразие, горски ресурси, екологични изисквания за 
икономически растеж и технологично обновление. В него се публикуват 
резултати от изследвания, свързани с основните научни дейности на 
Института за гората: проучване структурата, функционирането и 
адаптирането на горските екосистеми към климатичните промени 
и други естествени и антропогенни въздействия; разработване на 
програми за екологосъобразно стопанисване и ползване на горите и 
продуктите от тях; изучаване на биологичните ресурси и опазването 
на горската флора и фауна. списанието публикува статии, резултат 
от оригинални научни изследвания в областта на биологията и 
селекцията на горските видове, лесоустройството, таксацията и 
икономиката на горското стопанство, почвознанието, хидрологията и 
горските мелиорации, лесозащитата, лесоексплоатацията на горското 
стопанство, ловното стопанство, адаптацията на горите към 
очакваните климатични промени и др. с публикуване на резултатите 
от проучванията си в списанието учените и практиците развиват и 
издигат на по-съвременно ниво българската горска наука и практика 
и продължават добрите традиции на българското лесовъдство и 
лесовъдската книжна памет.


