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ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  
НА ВТОРИЯ КАРВИНГ ФЕСТИВАЛА 

по проект № BG161PO001/1.1-10/2010/018, „Карвинг фестивал „Лясковец-пъстра 
столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, 

по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 
 

 
 
Дата/ 
ден 

Събитие Място Час 

Карвинг-фестивално шествие из улиците на града 
на участници и публика с костюми. 

Градски парк-
град Лясковец 

17.30 ч.- 
18.00 ч. 
 

Откриване на фестивална площ ”Кралство на 
зеленчуците и градинарството”. 
- Официална реч 
- Фойеверки 
- Концертна част  

Открита сцена 
пред Музей на 
градинарството 

18.00 ч.- 
19.00 ч. 

Откриване на Изложба ”Зеленчукови плетива и 
мотиви от лясковските къщи” 

Фестивална 
площ 

19.30 ч. 

Фото-галерия на открито Фестивална 
площ 

19.30 ч. 

„Фестивални отпечатъци” 
 

Фестивална 
площ 

19.30 ч. 

17 май 
петък 

Изложба ”Гурбетчийското градинарство и 
гурбетчийското семейство”  

Музей на 
гурбетчийското 
градинарство 

текущо 

    
Демонстративно приготвяне на най-оригинална 
домашна лютеница-конкуренция на традиционни 
рецепти. 

Фестивална 
площ 

10.00 ч.- 
14.00 ч. 

„Питам те дъще, сещай се снахо” - кулинарно 
състезание между поколенията – най-хубава 
лютеница 

Фестивална 
площ 

11.00 ч.- 
15.00 ч. 

Вечерно представление ”Торба-хитрости” на 
театър при читалище „Земеделец-1899”, с. 
Козаревец. 

Читалище 
“Земеделец -
1899“, Село 
Козаревец 

19.00 ч. 

Мултимедийна презентация в читалище 
Козаревец и изложба на продукти от Арт- 
ателието. 

Читалище 
“Земеделец -
1899“, Село 
Козаревец 

19.00 ч. 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  
от държавния бюджет на Република България 
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Вечерно младежко парти ”Крал и Кралица на 
зеленчуците”. Конкурсна част с жури и ефекти, 
скокове с парашут и фойерверки. 

Открита сцена 
пред Музей на 
градинарството 

20.00 ч. 
 

    
Надпяване и надиграване за самодейни състави 
”Дилмано, дилберо, как се сади пиперо”, част от 
„ІV Общински преглед на певческото самодейно 
изкуство Драгижево 2013” 

Сцена на 
Читалището 
Село 
Драгижево 

11.00 ч.-
начало 
 

19 май 
неделя 

Надпревара ”През иглени уши”: надприказване, 
митове, легенди, автентични истории, народен 
хумор, седянка, „ІV Общински преглед на 
певческото самодейно изкуство Драгижево 2013” 

Сцена на 
Читалището 
Село 
Драгижево  

13.00 ч.- 
15.00 ч.- 
край 

    
Форум ”Зеленчуците на 21 век-здраве и сила от 
земята на България” 

Музей на 
гурбетчийското 
градинарство 

17,00 ч. 20 май 
понеделник 

Форум ”Билки и подправки в кухнята на древните 
българи” 

Музей на 
гурбетчийското 
градинарство 

18,00 ч. 

    
Щанд „Зеленчукова лечебница” - територия на 
здравето, което се поддържа с консумацията на 
пресни зеленчуци. 

Фестивална 
площ 

10.00 ч.- 
12.00 ч. 

Театрална постановка „Дългият път на домата от 
перуанските Анди до Джулюница”  
 

Открита сцена 
пред Музей на 
градинарството 
гр. Лясковец 

16.30 ч. 
 

Детски празник ”Мистър и мисис Пънч”  
 

Открита сцена 
пред Музей на 
градинарството 
гр. Лясковец  

17.00 ч. 
 

21 май 
вторник 

Мултимедийна презентация ”Градинарските 
пътища през вековете до наши дни” - родословни 
дървета, участници от видни градинарски родове, 
изложба в снимки и материали, макети 

Читалище 
“Земеделец -
1899“, Село 
Козаревец 

16.00 ч.- 
17.00 ч. 

    
22 май 
сряда 

Форум ”Автентични видове лясковски зеленчуци, 
подправки и питиета от тях” - работна среща с 
презентации и доклади 

Музей на 
гурбетчийското 
градинарство 

17.00 ч. 

    
Конкурс „Цони Калчев” Музей на 

гурбетчийското 
градинарство 

15.00 ч. 23 май 
четвъртък 

Изработка на зеленчукови пана чрез карвинг -
изкуството. „Карвинг-фиеста от зеленчуци”: 
кулинарна майсторска демонстрация за 
естетически дизайн на традиционни видове 
зеленчуци-как се създава красива храна. 

Открита сцена 
пред Музей н 
градинарството 

16.00 ч. 

    
25 май 
събота 

„Блус и джаз” парти с участието на банда “Блус 
Трафик“. 

Открита сцена 
пред музей на 

20.30 ч. 
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градинарството 
    

Зеленчуков базар в с.Джулюница – екологични и 
биологични зеленчуци от нашата земя, изложба-
базар на производители и гости-производители, 
обмен на информация, на контакти и други.   

Село 
Джулюница 
Центъра 

10.00 ч. 

„Пъстра трапеза Джулюница” – кулинарни 
произведения изложба-щандове. 

Село 
Джулюница 
Центъра 

9.00 ч.-
14.00 ч. 

Карвинг-фестивално шествие из улиците на града 
на участници и публика с костюми. 

Фестивална 
площ до 
Градски парк 

17.00 ч. 
 

Закриване с концерт Центъра на 
град Лясковец 

17.30 ч. 

26май 
неделя 

„Най-дългото зеленчуково хоро” - от Лясковец до 
с. Козаревец 

Център на град 
Лясковец 

18.30 ч. 

    
ТЕКУЩИ СЪБИТИЯ ПО ВРЕМЕ НА ФЕСТИВАЛА: 17-26 май 2013г. 

Изложба ”Зеленчукови плетива и мотиви от лясковските къщи” 
Новинарски щанд „Светът на зеленчуците е изпълнен с тайни и интересни събития” 
Фото-галерия на открито-всеки участник или посетител ще се снима на входа на събитието, 
всички ще виждат снимките на останалите 
„Фестивални отпечатъци” - място където всеки участник и посетител ще остави свой отпечатък 
на ръка или стъпка заедно с послание за събитието. 
Изложба ”Гурбетчийското градинарство и гурбетчийското семейство” с всички детайли от 
живота на лясковското градинарско семейство и експониране на макети в Музея на 
градинарството. 

 
 
 
                                                                                                               
 

 
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. 

 


