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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Комеди клуб София 

 

Произход на добрата практика:  България (произход на жанра: САЩ)  

Сектор: Сценични изкуства 

Вид бизнес: Заведение за развлечения (Ltd. Company); Частен сектор  

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Стендъп комедията е комедиен жанр, при който човек разказва забавна история на 
публиката. Обикновено се провежда в комедиен клуб или 
на сцена. Добрите стендъп комедианти трябва да 
поддържат силен смях от публиката на всеки 6-10 секунди. 
Жанрът стендъп комедия води началото си от разказите на 
Марк Твен в американските голф клубове, където той 
разсмивал членовете със своите реални и измислени 
истории.  

През 1972 г. Мици Шор (заедно със съпруга си Сами Шор) 
създава първия в света истински комедиен клуб, с което 
поставя началото на първия бум на стендъп комедията в 
САЩ. 

Всички сме го виждали по филмите: мъж с микрофон 
разсмива няколко души в бар. Това е стендъп комедия.  

През 2012 г. комедиантът Иван Кирков основава 
компанията Комеди БГ, за да популяризира стендъп 
комедията в България. Досега в страната няма 
професионални стендъп комедийни представления. 
Кирков започва преговори с всички партньори и клубове, с 
които е работил до момента, но самата идея за създаване 
на Комеди Клуб в България кара всеки продуцент или 
собственик на ресторант по това време да се изсмее в лицето му. Въпреки отказа на 
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абсолютно всички да инвестират в подобно начинание, Иван не губи надежда. Той събира 
спестяванията си и започва да търси подходящо място само със собствения си екип, 
въпреки очаквания неуспех на Комеди Клуба от страна на абсолютно всички посветени на 
шоубизнеса продуценти и собственици на клубове. 

Две години по-късно Кирков основава Фестивала на комедията в София, а през 2015 г. 
създава първия и единствен комедиен клуб в страната - Комеди Клуб София. Само за 2 
години Комеди Клуб София се превъща в едно от най-популярните места в България. Всяка 
вечер на сцената на клуба се появяват най-добрите стендъп комедианти в страната с най-
добрите или най-новите си шеги. 

Само 6 години по-късно почти няма млад човек в България, който да не е чувал за Комеди 
Клуб София и стендъп комедията като жанр. 

Скоро след това повечето собственици на клубове, които доскоро отричаха стендъп 
комедията и предричаха липса на потенциал за стендъп комедията в България, започнаха 
да канят комедиантите на клуба и да копират концепцията. 

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Обявеното през март 2020 г. извънредно положение в страната заради световната 
пандемия Covid-19 засегна в най-голяма степен бизнес сектора. Всички ресторанти, 
клубове, барове и други места за развлечение бяха затворени, като по този начин 
предизвикаха огромно отрицателно въздействие върху техните собственици, персонал и 
клиенти.  

Година и половина по-късно, докато светът все още се опитва да намери начин да реагира 
адекватно на предизвикателствата, причинени от пандемията, много предприятия от 
културния и развлекателния сектор намират иновативни начини да продължат работата си 
въпреки всички трудности и да се адаптират към постоянно променящите се ограничителни 
мерки на национално и международно ниво. 
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По време на първият локдаун през пролетта на 2020 г. собствениците и служителите в 
Комеди Клуб София започват да мислят как да продължат да осигуряват забавление и 
развлечение на многобройните си фенове, без да нарушават съществуващите по това 
време строги мерки за социална изолация. Собственикът Иван Кирков беше абсолютно 
убеден, че в тези трудни и мрачни времена, изпълнени с несигурност и самота, хората се 
нуждаят от смях повече от всякога. Така се ражда идеята за Комеди Клуб Подкаст. 
Редовните комедианти, които са част от клуба, започват да споделят своите мисли и 
таланти онлайн, използвайки така популярния инструмент подкаст (Подкаст е програма с 
монолог или разговор с един или повече хора, която се излъчва в интернет. Обикновено 
има водещ и тема на разговор за епизодите). Подкастовете бяха абсолютно свободно 
достъпни за всеки заинтересован по всяко време. Целта на канала Comedy Club Podcast е 
да накара хората да забравят забързаното и тежко ежедневие и да "прекарат" известно 
виртуално време с любимите си комедианти от Comedy Club, които говорят за забавните 
неща от ежедневието.  

Следващата стъпка към дигитализиране на стендъп комедийните представления беше 
направена през есента на 2020 г., когато вторият локдаун отново затвори всички места за 
забавление в България за неопределен период от време. Поне 2-3 пъти седмично Комеди 
Клубът излъчваше на живо представленията си в ZOOM или други онлайн платформи за 
всеки, който се интересува, срещу скромна такса, като целта беше да се подкрепят Клубът 
и актьорите по време на пандемията.  

https://pixabay.com/
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Условия за иновативност и успех  

Комедиантите в The Comedy Club Sofia показаха, че дори в такава безпрецедентна ситуация 
на липса на социални контакти и забавление в реална среда е възможно да продължат да 
работят и да споделят таланта си с помощта на много просто, но много мощно дигитално 
решение - подкаста.  

Предлагайки и представленията на комедийното шоу онлайн всяка седмица, Комеди Клуб 
не само се превърна в пионер в онлайн индустрията на сценичните изкуства в България, но 
и успя да донесе повече забавление и радост на много хора зад екраните в светлината на 
пандемията.  

От създаването си популярната поредица от подкастове в YouTube има над 800 епизода в 
няколко категории и популярни теми. Днес над 500 епизода на Comedy Club Podcast са 
активни в iTunes, Spotify, Soundcloud и Youtube. Стендъп комедията и подкаст мрежата 
превръщат канала Comedy Club Podcast в единствения по рода си в България, следван от 
повече от 40 000 абонати. 

 
Снимка: https://pixabay.com  

Източник:  https://thecomedyclub.bg/  

 

Въпроси за размисъл 
1. Как една компания/инициатива в сферата на сценичните изкуства може да оцелее 

по време на пандемия? 

2. Как могат да се предлагат развлекателни предавания и спектакли в онлайн 

формат? Какви инструменти/оборудване са необходими за това? 

 

Тази добра практика е подготвена от Сдружение „Знам и Мога“.  

https://pixabay.com/
https://thecomedyclub.bg/

