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В покрайнините на София на 
последния етаж на един хотел 
работи малката „разкрасителна 
лаборатория” на д-р Ильо Стоянов. 
Докато пътувам в асансьора, се 
опитвам да игнорирам страха си 
от операции и упойки. Но когато 
лъскавите му врати се отварят, 
паниката е сковала краката ми и 
едва успявам да изляза. Балонът на 
моят страх обаче се пука веднага 
след като виждам Ильо Стоянов. 
Облечен в тъмносин костюм, бяла 
риза и розова вратовръзка, той 
прилича на всеки друг, но не и на 
лекар. 
Началото на неговата кариера е 
като на стотици други хирурзи. И 
въпреки че е от фамилия, свързана 
с медицината, на Ильо Стоянов 
му се налага да поработи доста 
в общата и кардиохирургията. 
Но очевидно той умее да чака, 
защото 15 г. по-късно заминава 
на специализация в Лондон. Там 
разбира, че лекарите като него 
могат да вадят много повече 
пари от суетата, отколкото 
от човешкото нещастие. После 
работи в едни от най-добрите 
клиники по естетична хирургия в 
Чехия и Германия. През 2001 г. прави 
своя избор и се връща в България. 
Това е първото ми интервю с 
пластичен хирург. И първото 
влизане в подобна клиника. 
Представата ми не се покрива с 
действителността. Чувствам 
се като в луксозен пансион. А една 
фруктиера, пълна със силиконови 
импланти, почти ме развеселява. 
Ильо Стоянов отговаря на 
всичките ми въпроси без 
притеснение. А темата за личния 
живот по-скоро го превъзбуди, 
отколкото ядоса.

Трябва да отбележа, че имате хубав Трябва да отбележа, че имате хубав 
часовник. Колко струва?часовник. Колко струва?
Колкото в магазина един часовник 
Frank Muller Conquistador King.
Добре, да започнем от това - мислите Добре, да започнем от това - мислите 
ли, че да сте пластичен хирург е ли, че да сте пластичен хирург е 
голямата работа?голямата работа?
Когато си на върха, в топ 
тройката - да, голямата работа е 

да си пластичен хирург. И това не 
са отнася само за моята професия. 
Опишете ми тогава какво е усещането Опишете ми тогава какво е усещането 
да сте един от най-влиятелните да сте един от най-влиятелните 
пластични хирурзи в България?пластични хирурзи в България?
Приятно. Спомням си един 
случай, в който по телевизията 
се излъчваха епизодите на „Пълна 
промяна”, а една жена ме спря на 
летището и ме помоли за автограф 
за дъщеря си. В първия момент 
се озадачих, но после почувствах 
удовлетворението от това, че съм 
направил нещо, което е оценено не 
само от моите пациенти и колеги. 
Някои казват, че не е възможно да Някои казват, че не е възможно да 
вървиш към успеха, без да объркаш вървиш към успеха, без да объркаш 
на места посоката. При вас как се на места посоката. При вас как се 
случиха нещата?случиха нещата?
Сигурно и аз съм го правил. 
Важното е, като допуснеш една 
грешка да не я повтаряш. В моята 
професия комерсиалните подбуди 
не трябва да са водещи. 
Казвате, че ако човек иска да успее, Казвате, че ако човек иска да успее, 
не трябва да е комерсиален. Така ли?не трябва да е комерсиален. Така ли?
Комерсиален в най-добрия смисъл 
на думата. Не порнографски и 
цинично.
Кое беше най-лошото време за вас?Кое беше най-лошото време за вас?
Когато живеех в Англия. Трябваше 
да се издържам и да търся къде да 
специализирам сам.
А най-доброто?А най-доброто?
Последните три години, откакто 
направих клиниката и започнах да 
работя.
И все пак какво загубихте от това, И все пак какво загубихте от това, 
че кариерата ви се разви в България?че кариерата ви се разви в България?
Предимно голяма част от 
свободното си време. За мен 
работният ден започва в 8 и 
завършва в 21,30 часа. 
А какво спечелихте?А какво спечелихте?
Може би много нови познанства 
и приятели. Каквото и да ми е 
струвало това - безсънни нощи, 
спешни операции... 
Кога разбрахте, че хирургията е Кога разбрахте, че хирургията е 
вашата професия?вашата професия?
Това е малко тъжна история. 
Бил съм на годинка, когато една 
есенна вечер в дъжда баща ми 
излязъл с мотора си, за да купи 
спешно антибиотици, защото 
съм боледувал. По пътя го блъснал 

военен джип и при тази тежка 
катастрофа той загубил единия 
си крак. С времето това, което 
най-много ми пречеше, беше, че 
бащите на другите деца играеха 
с тях на футбол, а аз не можех да 
го правя с моя. И още оттогава 
моята мечта беше да присадя 
крак на татко, за да може и той да 
тича като другите бащи.
Спомняте ли си първата пластична Спомняте ли си първата пластична 
операция?операция?
Беше в Прага, в частна клиника. 
Доцентът, с когото работех, 
една сутрин просто не влезе в 
операционната и ме остави да 
направя всичко сам под претекст, 
че е зает с консултации. Накрая 
разбрах, че това е бил неговият 
начин да ме накара да оперирам 
сам.
За какво си мислите, когато За какво си мислите, когато 
оперирате?оперирате?
За това, което се случва в 
момента. Чувството е особено. 
Настройката започва още докато 
си миеш ръцете. Припомняш 
си как изглежда човекът, къде 
трябва да наблегнеш, повдигнеш 
или отпуснеш. Осъзнаваш всичко 
останало едва след като си излязъл 
от операцията. Най-трудното 
в моята професия е да се избере 
правилният метод на опериране. 
Всички неуспехи се дължат именно 
на това. 
Какво е усещането, когато хванете Какво е усещането, когато хванете 
скалпела?скалпела?
Не мога да го опиша с думи. 
Прозаично казано, че държиш 
нещата в свои ръце. 
Ако трябва да оприличите една Ако трябва да оприличите една 
жена, излязла след ваша операция, на жена, излязла след ваша операция, на 
скъпа кола, коя ще е тя?скъпа кола, коя ще е тя?
С Rolls-Royce кабриолет или един 
елегантен Roadster - нов, но в 
ретро стил, за да има излъчване и 
класа. Моите пациентки търсят 
услугите ми, за да се различават 
от останалите. 
А през тези години промени ли се с А през тези години промени ли се с 
нещо отношението ви към хората? нещо отношението ви към хората? 
Разбрах, че човек може да има 
всичко на света, но една корекция 
на носа да го направи милион пъти 
по-щастлив. В хората има много 
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повече суета, отколкото съм си 
представял. 
Изкривени и нездравословни ли са Изкривени и нездравословни ли са 
представите за красота днес?представите за красота днес?
Не. Въпреки опитите да се втълпи 
обратното. Красотата става все 
по-елегантна. Всичко е въпрос на вкус 
и предпочитания, разбира се. 
Има едно завръщане към природата, Има едно завръщане към природата, 
естествените материали... Това май естествените материали... Това май 
не се отнася за вашата професия?не се отнася за вашата професия?
Така е, но аз ще ви дам друг пример. 
При мен редовно пристигат 
пациентки, които дори не ме 
изчакват да започна разговора 
и веднага поставят условията 
си - огромни гърди, които дори 
от 200 метра да си личи, че не са 
естествени. Както казва един 
мой колега от Бразилия: „Модата 
на големите цици никога няма да 
премине!” 
Всъщност колко чифта гърди сте Всъщност колко чифта гърди сте 
пипали досега?пипали досега?
Трудно е да го сметна, но може би са 
около 3 хиляди.
Един британски журналист казва в Един британски журналист казва в 
свой коментарен материал, че няма свой коментарен материал, че няма 
по-отвратително нещо от това по-отвратително нещо от това 
да докоснеш изкуствени гърди. Вие да докоснеш изкуствени гърди. Вие 
сигурно не сте на това мнение?сигурно не сте на това мнение?
Усещането даже е по-добро. Да не 
говорим за зрителното възприятие, 
което има един мъж.
По себе си бихте ли коригирали нещо?По себе си бихте ли коригирали нещо?
Бих, стига да можех да се оперирам 
сам. Но трябва да кажа, че в България 
също има добри колеги на които бих 
могъл да се доверя.
Кой е по-добър от вас в момента?Кой е по-добър от вас в момента?
Аз съм добър за себе си и си знам 
мястото.
Как понасяте професионалните Как понасяте професионалните 
критики?критики?
Нормално, открито, изслушвайки. 
А с личните как е?А с личните как е?
По същия начин. Аз съм много 
открит и спокоен човек. 
Говори се, че имате набито око за Говори се, че имате набито око за 
жените. Сигурно е трудно да удържате жените. Сигурно е трудно да удържате 
атаките на пациентките си?атаките на пациентките си?
За мен не е трудно. Аз съм избрал да 
нямам любовни истории с моите 
пациентки. 
Как мислите - какво е влиянието ви над Как мислите - какво е влиянието ви над 
жените?жените?

Не мога да дам такава оценка за 
себе си. Аз съм индивидуалист и 
може би това ме прави влиятелен 
сред жените. Не бих си купил 
например мерцедес, за да стана 
част от масите. Без нито една 
лоша дума да казвам за тази марка. 
За своите 50 години какво научихте За своите 50 години какво научихте 
за жените? за жените? 
Че чарът им е в тяхната 
непредсказуемост. 
Една сексуална афера може ли да Една сексуална афера може ли да 
повлияе на вашата работа?повлияе на вашата работа?
Категорично да. Против съм 
всякакви подобни отношения.
Да не би някога да сте правил Да не би някога да сте правил 
морални оценки за личния живот на морални оценки за личния живот на 
вашите служители?вашите служители?
Никога, защото е нямало такъв 
случай. Но ако с някой мой колега 
стане подобна афера, сигурно ще го 
направя. 
И никога не ви се е случвало И никога не ви се е случвало 
да залитнете по някоя ваша да залитнете по някоя ваша 
пациентка?пациентка?
Случвало се е, но не по пациентка, а 
по медицинска сестра. В началото 
на кариерата ми, когато бях на 
27, имах няколко любовни афери. 
Но тогава разумът и хормоните 
са на друго място и ниво. После 
бързо осъзнах, че това пречи на 
работата.
Как гледате на изневярата?Как гледате на изневярата?
Тя е продукт на лош семеен 
живот. Може да е най-малкото, 
най-незначителното и най-
несвързаното със секса нещо. Тогава 
се отива на изневяра. Иначе лекото 
флиртуване е почти нормално и го 
има навсякъде. 
И все пак какви жени харесвате?И все пак какви жени харесвате?
Червенокоси, къдрави, със светли 
очи - зелени, или тъмни. Жени, 
които излъчват секс. 
Спомняте ли си първия път, когато Спомняте ли си първия път, когато 
бяхте с жена?бяхте с жена?
Да.
Колко дълго продължи първият ви Колко дълго продължи първият ви 
сексуален опит?сексуален опит?
Няколко минути. 
Вие страстен мъж ли сте?Вие страстен мъж ли сте?
Бях по-страстен на младини. 
С времето преосмисляш 
поведението си дори в секса. 
Когато бях на двайсет, го правех по 

пет пъти на ден. Сега е по-рядко, но 
удоволствието, което изпитвам, е 
много по-голямо.
Наслаждавате ли се на семейния Наслаждавате ли се на семейния 
живот?живот?
Определено да. Ожених се наскоро, 
но иначе със съпругата ми сме от 
две години заедно. 
Това вашият първи брак ли беше?Това вашият първи брак ли беше?
Не, втори.
Защо го направихте отново?Защо го направихте отново?
Защото я обичам. Разбрах, че 
тя е човекът, с когото искам да 
прекарам остатъка от живота си. 
Колкото и банално да звучи това.
Разкажете ми повече за жена си?Разкажете ми повече за жена си?
Юрист, но не работи по 
професията си. Има студио за 
козметична дерматология и се 
занимава почти с това, с което и аз.
С колко години е по-млада от вас?С колко години е по-млада от вас?
15.
Това ли е ключът към успешната Това ли е ключът към успешната 
връзка на вашите години?връзка на вашите години?
Индивидуално е. Спомням си, 
когато се запознахме с нея и й 
показвах снимки отпреди 10-15 
г., тя ги разглеждаше с интерес, 
но ми каза: „Ако тогава те бях 
срещнала, нямаше да ми направиш 
впечатление.” 
С какво ви заплени?С какво ви заплени?
Първо с тяло. Има много хубави 
чувствени очи и устни. Но това, 
което ми харесва в нея, е, че е много 
прям човек. 
Виждали сте толкова много гърди Виждали сте толкова много гърди 
и полови органи, има ли опасност и полови органи, има ли опасност 
човекът до вас бързо да ви омръзне?човекът до вас бързо да ви омръзне?
Това да не е храна, че да омръзне. 
Човек се променя и точно това 
ме държи да обичам все повече и 
повече.  
Жена ви възползвала ли се е от Жена ви възползвала ли се е от 
професията ви?професията ви?
Да. Но преди да бъдем интимни. 
Значи магията е станала, когато Значи магията е станала, когато 
сте я видял на операционната маса? сте я видял на операционната маса? 
Казах си, че тя е човекът, още по 
време на консултацията, но ме 
беше страх да го призная както 
пред себе си, така и пред нея. 
Как ви предизвиква интелектуално Как ви предизвиква интелектуално 
тя?тя?
С остър ум и прицизната си женска 
интуиция. В някои случаи тя дори е 
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и моя лека спирачка, защото аз съм 
импулсивен и тя успява да овладее 
това. 
Щедър ли сте?Щедър ли сте?
Никога не съм бил стиснат. Но не 
съм бил и прахосник. 
Какви подаръци правите?Какви подаръци правите?
Скъпият подарък не е най-
ценният. Но обичам да правя 
подаръци и изненади. За сватбата 
например поканих Берковската 
духова музика и имаше специални 
пиротехнически ефекти за жена 
ми.
Каква е представата ви за лукс?Каква е представата ви за лукс?
Че той не трябва да прераства в 
разточителство. Не е нужно да 
пътуваш до Милано, за да си купиш 

един костюм. 
Колко важни са парите за вас?Колко важни са парите за вас?
Трябва да имаш толкова, че да 
можеш да спиш спокойно.
А вие спите ли спокойно?А вие спите ли спокойно?
Категорично.
Колко сте богат?Колко сте богат?
Не съм богат човек.
Как спечелихте първия си милион?Как спечелихте първия си милион?
Още го печеля.
А трябва ли един пластичен хирург А трябва ли един пластичен хирург 
да бъде милионер?да бъде милионер?
Трябва да бъде добър в професията 
си, всичко останало ще дойде само.
Добре тогава, какво си купихте с Добре тогава, какво си купихте с 
първата по-голяма сума пари?първата по-голяма сума пари?
Ендоскопска апаратура за 75 
хиляди евро.

Коя е най-скъпата вещ, която Коя е най-скъпата вещ, която 
притежавате?притежавате?
Спортният ми автомобил и той 
все още не е мой, защото е на лизинг.
Кои са вещите, на които държите?Кои са вещите, на които държите?
Нещо, което има сантиментална 
стойност. Наскоро открих едни 
очила Ray-Ban отпреди 25 г. Като 
ги извадих от калъфа, бяха като 
чисто нови. Обичам да си пазя 
вещите.
Сигурно така е и с автомобилите. Сигурно така е и с автомобилите. 
Колко коли включва личният ви Колко коли включва личният ви 
автопарк?автопарк?
Три - Toyota Hilux, която е 
пригодена за лов. Направена е от 
австралийска компания, сменена 
е ходовата й част, повдигната е 
доста високо, а отзад има каси за 
оръжието, които се заключват 
и спокойно можеш да оставиш 
автомобила на средата на полето. 
Lexus 600 hL дълга база и Wiseman 
Roadster. 
Колко килограма силикон трябват, Колко килограма силикон трябват, 
за да си купи един хирург хубава кола за да си купи един хирург хубава кола 
например?например?
Хиляда килограма.
Ако трябва да си платите за една Ако трябва да си платите за една 
известна личност, с която да известна личност, с която да 
вечеряте, коя ще е тя?вечеряте, коя ще е тя?
Моника Белучи. 
Как оценявате егото си от едно до Как оценявате егото си от едно до 
десет?десет?
Може би шест, максимум седем.
За какво мечтаете?За какво мечтаете?
Да имам по-голяма клиника.
Как се виждате след двайсет години?Как се виждате след двайсет години?
Остарял.
Ако можехте да бръкнете в Ако можехте да бръкнете в 
миналото и да изпитате отново миналото и да изпитате отново 
най-голямата си тръпка, коя щеше най-голямата си тръпка, коя щеше 
да е тя?да е тя?
Кандидатстудентските изпити 
за медицина.
Какво ви плаши?Какво ви плаши?
Бъдещето на България като цяло. 
Но малко.
А смъртта?А смъртта?
Не. Тя е естествен завършек на 
живота.
Какъв би бил вашият епитаф?Какъв би бил вашият епитаф?
Не съм узрял за такава мисъл, но 
може би - изстрадай успеха си!
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