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ПРОЕКТЪТ, КОЙТО БИХ ПРЕДЛОЖИЛ НА МОЯ РОДЕН ГРАД 

“Therapy Stand-up Comedy Bar“ 

ПЛАМЕНА МОНЕВА ДОБРЕВА 

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ 

град Габрово 

Габрово е малко градче в централна България, известно със своя 

хумор и свидливост. Непосредствената близост до географски център на 

България – Узана, Етнографски музей на открито „Етър“, Соколски и 

Дряновски манастир и много други, Габрово е често избирана 

туристическа дестинация. Туристите могат също да посетят музей „Дом на 

хумора и сатирата“, който е пълен със сатирични произведения на 

изкуството, от цял свят, огледална зала и детски лабиринти. Но, за да 

почувстваш истинския дух на габровци, трябва да се докоснеш до 

типичните за областта хумористични нотки, а какъв по- добър начин за 

това от едно питие в компанията на най- добрите стенд ъп комици? 

 За развитие на китното ни градче, инвестирането в нещо ново, но 

характерно за областта, би довело до успех. “Therapy Stand-up Comedy 

Bar” ще представлява заведение, в което всяка вечер ще се провеждат 

комедийни шоу програми на различни теми, подходящи за малки и големи. 

През деня там ще се състоят развлекателни и лечебни дейности, като 

Смехотерапия и Йога на смеха.  

Смехотерапията е терапевтичен метод за изцеление на тялото, 

емоциите и душата. Тя предполага целенасочено и последователно 

въздействие върху даден орган, система или целия организъм. 

Представлява метод, който използва природната способност на човека да 
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се смее за подобряване на неговото здраве, емоционално състояние и 

яснота на мисълта. А всеки метод има свои закономерности, които 

опитният терапевт владее и е в състояние да приложи максимално 

ефективно, в нужната доза и индивидуален подход спрямо всеки участник. 

Смехотерапевтът е човек, който не просто умее да се смее, а знае как, кога 

и колко да провокира смях у другия, така че човекът, преживяващ процеса 

да освободи именно индивидуалните си емоционални блокажи, 

предизвикващи болестта в тялото и безизходност в мислите. Да си 

смехотерапевт е изкуство, което се овладява само с опит и което се удава 

на хора, умеещи да чувстват другия – и неговата болка и неговата радост. 

Смехотерапията е подходяща за всеки човек, който осъзнава че има 

проблем (здравословен, емоционален, житейски), с който на този етап не 

може да се справи сам. Способността да поискаш помощ в масовата 

култура на улицата се тълкува като слабост. А това е едно от най-ярките 

прояви на сила – да осъзнаеш наличието на проблема и да потърсиш 

помощ. 

 Йога на смеха, или Хася йога, е уникална практика, която съчетава 

безусловен сърдечен смях с йога дишане. С йога на смеха, всеки може да 

се смее, без да разчита на хумор, шеги или комедийни изпълнения. 

Първоначално смехът се симулира като физическо упражнение в група, 

като скоро прераства в силен и заразителен смях. Участниците в групата се 

гледат в очите и обменят енергия помежду си, което ги сближава и им носи 

чувство на радост. По време на практики по йога на смеха, забравяме за 

проблемите ни като възрастни и оставяме детето в нас да играе, защото 

именно по време на игра се ражда смеха. Концепцията се базира на факта, 

че човешкото тяло не прави разлика между имитирания и истинския смях. 
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Смисълът на йогата на смеха не е само смехът. При редовно практикуване, 

човек може да развие положително отношение към заобикалящия го свят. 

Това може да ни помогне да се борим по-лесно с предизвикателства и да се 

справяме в ситуации, в които ни е трудно да се смеем. Вътрешният дух на 

смеха е способността ни да останем съзнателни и в добро настроение при 

всякакви обстоятелства. Йога на смеха може да подобри физическото 

здраве, да ни освободи от негативните чувства и емоции, и да ни помогне 

да поддържаме връзка с духовната ни природа. Помага ни да развием 

способността си да прощаваме, да бъдем щедри, съпричастни и да 

помагаме на другите. 

 Вечерните програми също са толкова развлекателни, забавни и 

успокояващи, колкото и терапиите. Всеки делничен ден местни шоумени и 

комици ще Ви запознаят с Габровските шеги и суеверия, по такъв начин, 

че ще плачете от смях. Съботното вечерно шоу ще бъде малко по 

атрактивно, като за Вашето настроение ще се грижат най-добрите в бранша 

– Иван Кирков, Петя Кюпова, Христо Радоев, Ники Банков, Васил 

Ножаров, Николаос Цитиридис и Димитър Иванов-Капитана.  Всяка 

събота един от тях ще бъде гост на „Therapy Stand up Comedy Bar“ и ще 

обхваща различна тема.  
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Прогнозен план за приходите, разходите и  финансовия резултат от дейността: 
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 В заключение:   

 Финансовият резултат показва покачване на печалбата, което ще 

доведе и до покриване на инвестициите. След натрупана печалба, за 

разширяване на дейността “Therapy Stand-up Comedy Bar” ще предлага и 

възможност за онлайн поръчки и плащания, което би довело и до 

повишаване на интереса и приходите от дейността. Бъдеща инвестиция ще 

бъде организирането на стенд ъп шоу програми в различни градове, на 

които ще предлагаме и най-продаваните коктейли в заведението, а като 

подарък гостите ще получат и блокче от габровския пестил-шоколад от 

сини сливи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


