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Силвия Куманова: Ние сме  преди всичко човешки същества

Silvia Koumanova: We are,  above all, human beings

When she founded Somenso 2 years ago, SILVIA KOUMANOVA 
had already 20 years of experience on managerial position in 
the corporate world at recognised brands on the Bulgarian and 
international market. Powered by her passion to understand the 
nuances of intercultural environment, Silvia thinks of herself 
as "the constant explorer," impatient and building upon her 
academical background in physics, business economy, psychology 
and psychophysiology in order to be in line with the latest 
strategies and approaches for influence of the unknown.

Когато основава Somenso преди 2 години, СИЛВИЯ 
КУМАНОВА има 20-годишен опит на управленски позиции 
в корпоративния свят от разпознаваеми брандове на българ-
ския и международния пазар. Захранвана от страстта си 
към разбирането на нюансите на междукултурната среда, 
Силвия се смята за "вечния изследовател", нетърпелива и над-
граждаща академичните си основи по физика, бизнес иконо-
мика, психология и психофизиология, за да е в тон с най-нови-
те стратегии и подходи за въздействие върху непознатото.

Създавайки център за управление на стреса се фо-
кусирах върху приемането на трансформацията на 
ниво личен живот. Животът непрекъснато ни препо-
дава уроци, които понякога са трудни и тежки. За да 
промениш начина си на живот чрез демократичния 
подход, трябва мотивация. Понякога тя е страничен 
ефект на необратими физиологични реакции – кар-
диологични, онкологични, автоимунни заболявания, 
трудности при зачеването, анорексия, булимия, злоу-
потреба с вещества и други.

За кого са услугите на Somenso?
Услугата ни за всеки подобрява качеството на живот 

и третира проблеми като бърнаут, последствия на стре-
са, социална тревожност, паник атаки, емоционални 
колапси, депресивни състояния и други чрез високо-
качествена помощ и персонализирана терапия с бърз 
резултат. Психофизиологичната лаборатория е създа-
дена съвместно с учени от БАН и световни партньори и 
дава емпирични доказателства за въздействието на стре-
са, генетична предразположеност и неинвазивни начини 
за мозъчни стимулации. Корпоративните ни програми 
са за придобиване на умения, необходими за намаля-
ване на стреса и управление на промяната. Програмата 
за подпомагане на служителите (Employee Assistance 
Рrogram) е адаптирана за България, а нашата собствена 
разработка Mental Тalks използва силата на колектив-
ното споделяне. Предлагаме цялата палитра Human-
Сentric Мenu обучения за развитие на "меки" умения и 
все по-популярното управление на психо-социалните 
рискови фактори. Услугата ни Бизнес консултиране 
осъществява трансформацията към демократичен стил 
на управление и постигането на  интензивен ръст чрез 
нови нива на ефективност, нови пазари и други.

Как измервате успеха им?
Най-важното за нас като компания, поставяща човека 

в центъра на бизнеса, е усмивката и щастливият поглед на 
потребителите ни, рефлектиращи в повишена произ-
водителност и по-добро качество на живот. За 2 години 
съществуване Somenso сме подписали множество спо-
разумения за сътрудничество, имаме собствен продукт 
за измерване на стреса, успешно трансформирахме 4 
компании, корпоративните ни програми за управление 
на стреса имат 1300 потребители, 30 собственици и ме-
ниджъри са успешно извадени от състояние на бърнаут, 
а качеството на живот на индивидуалните ни клиенти се 
подобри. Плановете ни за развитие включват нов продукт 
за управ ление на стреса, за който търсим инвеститор, по-
голям фокус върху психофизиологията и управлението на 
качеството на живот при реални прояви на стреса.

The founder of Somenso, Bulgaria's first centre for stress 
management, on the role of fear of change

Създателката на първия център за управление на стреса в България 
Somenso за ролята на страха от промяната

By creating a centre for stress management I focused 
on acceptance of transformation at a personal life 
level. Life constantly teaches us lessons that are 
sometimes difficult and hard. In order to change your 
lifestyle with the democratic approach, you need 
motivation. Sometimes this motivation is a side-effect 
of irreversible physiological reactions: cardiological, 
oncological, autoimmune diseases, difficulty 
conceiving, anorexia, bulimia, drug and alcohol abuse, 
others.

For whom are Somenso's services?
Our Service For All improves quality of life and 

treats problems such as burnout, stress effects, social 
anxiety, panic attacks, emotional collapse, depression 
and others with high-quality help and personalised 
therapy with quick results. Our Psychophysiological 
Laboratory was created together with scientists from 
the Bulgarian Academy of Sciences and international 
partners, and provides empirical evidence on the 
influence of stress, genetic predisposition and 
noninvasive methods for brain stimulation. Our 
Corporate Programmes are for acquiring skills 
needed for stress reduction and change management. 
Our Employee Assistance Рrogram is adapted for 
Bulgaria, and our own development called Mental 
Тalks uses the power of collective sharing. We 
offer the whole range of Human-Сentric Мenu 
trainings for development of soft skills and the 
increasingly popular management of psycho-social 
risk factors. Our Business Consultancy service 
realises transformation towards democratic style of 
management and achieving of intensive growth via 
new levels of effectiveness, new markets and others.

How do you measure their success?
The most important thing for us, as a company 

that puts the individual at the centre of business, are 
the smile and happy glance in the eyes of our clients, 
reflecting in increased productivity and better quality 
of life. For  its 2 years of existence Somenso signed 
a number of cooperation agreements, successfully 
transformed 4 companies, its corporate programmes 
for stress management have 1,300 customers, 30 
business owners and managers successfully overcame 
burnout state, and our individual clients' quality of 
life improved. Our plans for development include a 
new product for stress management, for which we 
are looking for an investor, and a bigger focus on 
psychophysiology and life management during actual 
stress situations.

Why did you choose to focus on stress?
On a global level, the style of change management is 

transitioning from authoritarian to democratic one. 
It requires focusing on positive emotions: motivation, 
balance, right to error, second chance and empathy. The 
transition creates stress in both leaders and employees, 
this is why stress management is change management. 
Striving to be the best in our work, we forget that we are 
human beings with their own emotions, feelings and 
right to error.

Защо избрахте да се фокусирате върху стреса?
В международен план стилът на управление на про-

мяната преминава от авторитарен към демократичен. 
Той изисква фокусиране към позитивни емоции – мо-
тивация, баланс, право на грешка, втори шанс и емпа-
тия. Преходът създава стрес и в лидерите, и в служи-
телите, затова управлението на стреса е управление на 
промяната. Устремени да сме най-добрите в работата 
си, ние забравяме, че сме човешки същества с емоции, 
чувства и право на грешка.

Sofia, 239 Aleksandar Stamboliyski Blvd, floor 10 / София, бул. "Александър Стамболийски" 239, ет 10
phone / тел: 0896 704 665 www.somenso.com

managersmanagers


