
 
 

Карвинг фестивалът в Лясковец е мост между поколенията 
 
 Д-р Ивелина Гецова  даде началото на уникалното събитие  

 
„Това е празник, който 

най-ясно подчертава, че Лясковец 
винаги е бил град със славно 
минало, на достойни и работливи 
хора, прославили региона и 
страната си“, каза д-р Гецова по 
време на Втория карвинг-
фестивал на зеленчуците и 
гурбетчийското градинарство, 
който беше тържествено открит в 
петък вечерта от кмета на 
общината. Десетдневната проява 
е единствената по рода си у нас, 
съчетаваща десетки събития, 
посветени на традициите, 

зеленчукопроизводството, 
народното и самодейно творчество, младежката активност и карвинг изкуството.  

Славните градинари са дали своя голям принос за развитието на земеделието в 
Европа. Освен това, тези трудолюбиви българи, завръщайки се от гурбет  са ставали 
местни меценати – подпомагали са съгражданите си, читалищата и са финансирали 
възстановяването на сгради и църкви.  

„Затова ние сме горди потомци на хората, които първи са проправили пътя на 
българина към европейския свят, чрез популяризиране на градинарството и карвинг-
фестивалът ще превърнем в емблема на нашия регион“, подчерта кметът и добави, че 
възраждат културата на региона, благодарение на спечелен проект по Оперативна 
програма „Регионално развитие“.  

Миналата есен се проведе Първото издание на карвинг-феста „Лясковец – пъстра 
столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство“, което предизвика голям интерес 
и даде заявка реализирането на  още повече иновативни прояви, които ще присъстват този 
път.  През следващите дни от събитието ще има надпявания, театрални постановки, 
демонстрации на Националната карвинг асоциация на 23 и 24 Май. Майсторите идват 
специално за да покажат изящни произведения на изкуството, „родени“ от тиква, ряпа, 
краставица, цвекло и други зеленчуци.  

Вечерта на 24 Май от 19.30 ч. ще има концерт на етно групата „Оратница“. Те 
създават фолклорна музика с модерно звучене, която кара кръвта да кипи, душата да лети 
и краката да танцуват. Те правят мост между мост, който свързва древната красота на 
българския фолклор и съвременната публика, за да отвори пътя към бъдещето.  
 На следващата вечер на сцената ще забива група „Блус Трафик“ от 20.30 ч. Стилът 
на групата Блус Трафик е ориентиран към електрическия блус и блус-рок. Силното 
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влияние на героите на тексаския блус и рок музиката на 70-те години се проявява в 
станалите запазена марка на бандата китарни импровизации и експресивна ритъм секция. 
В репертоара са включени освен “задължителните” кавър-версии, така и много авторски 
парчета, добре познати на почитателите на групата. 
 

Този документ е създаден в рамките на проект “Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на 
зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Лясковец, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 


