
 
Лясковец посреща третия „Карвинг фестивал” 

 
Община Лясковец стартира третото издание на карвинг фестивала в Лясковец, 

чрез който фестивал се превръща в столица на зеленчуците и гурбетчийското 
градинарство. Третото издание се провежда във връзка изпълнението на ангажиментите 
на община Лясковец като бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG161PO001/1.1-10/2010/018, проект „Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра 
столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, финансиран от Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 2013”. Провеждането на фестивала се цели да 
бъде създадена културна марка за градски ареал Лясковец, съобразена с местните 
потребности, запазваща местния дух и популяризираща града, като територия на 
зеленчукопроизводството и гурбетчийското градинарство. Третото издание на карвинг 
фестивала се предвижда да се проведе в рамките на десет дни в периода от 19.09.2014 г. 
до 28.09.2014 г. се предвижда да бъдат провеждани различни събития. 

В деня на откриването купонът ще се вихри от 18.30 ч. пред сцената на 
пл.”Възраждане”, гр. Лясковец, а половин час преди това по главната улица ще 
премине шествие с участници, като тълпата ще бъде облечена с костюми тип – плодове 
и зеленчуци. За карвинг фестивала се предвижда да бъдат поставени шатри в Голям 
градски парк, в които са настанени изложби, тематични плетива и зеленчуци.  

В рамките на карвинг фестивала се предвижда да се направи изложба на 
плодовозеленчукова мозайка, като изготвените мозайки ще бъдат предварително 
направени от децата в детските градини от град Лясковец. 

По-време на фестивала се предвижда да се проведе кулинарно състезание между 
поколенията пък има задачата да открие най-добрата домакиня в региона. Предвидено е 
и демонстрационно приготвяне най-вкусна домашна лютеница. Иновативната идея на 
лясковчани е създадена в рамките на проект „Карвинг фестивал Лясковец – столица на 
зеленчуците и гурбетчийското градинарство” реализиращ се по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013 г”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
европейския фонд за регионално развитие.  
 
 
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. 
 

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 

 


