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а пръв поглед разликите между 
автомобила на д-р Стоянов модел 
LS и новото предложение LS 600h 
не са толкова много, но когато го-
ворим за Lexus, трябва да мислим 
в детайли. Всичко е подобрено, за 
да служи по-вярно и с по-мал-
ко усилия от страна на шофьора. 

Повтарям тези думи на консултанта, докато 
пия кафе на задната седалка на въпросния 
LS 600h. Д-р Стоянов е на шофьорското мяс-
то. Казва, че зад волана се чувства най-до-
бре. Между нас има почти два метра въздух, 
наситен с миризмата на кожа и дърво, но го 
чувам ясно, защото говори уверено и силно, 
знаейки какво казва и какво иска да чуе. За 
д-р Стоянов съм чувал, че не прави компро-
миси в работата си като естетичен пластичен 
хирург, а сега и виждам, че отношението му 
към красивото се запазва и извън неговата 
клиника.
Lexus се купува лесно, ако вече си бил соб-
ственик. Обикновено клиентът не се страху-
ва да признае, че новото често е по-добро, 
че неговата движима собственост е само мо-
ментен технологичен връх, който след време 
ще отстъпи място на следващ такъв. От д-р 
Ильо Стоянов се очак ва да бъде перфектен, с 
премерени действия и внимание към детай-
ла, също както инженерите на Lexus преди 
25 години. 

Н

LEXUS LS 600h
И МИСЛЕНЕТО В ДЕТАЙЛИ 
КОГАТО Д-Р ИЛЬО СТОЯНОВ ДОЙДЕ В ШОУРУМА НА ЯПОНСКАТА МАРКА, НЕ ПРЕДПОЛАГАШЕ, 
ЧЕ СЛЕД 30 МИНУТИ ЩЕ СЕ ОБЪРНЕ КЪМ КОНСУЛТАНТА С ДУМИТЕ: „ИМАМЕ ТРИ ОПЦИИ. 
ПЪРВАТА Е ВРЪЩАМ МОЯТА И ВЗИМАМ НОВАТА…” 

от АНАСТАС МАТЕЕВ 
фотография МИНКО МИНЕВ
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Защо Lexus? Останал съм с впечатле-
ние, че клиентите на марката са ин-
тригуващи личности, които със своя 
автомобил изпращат послание към 
околните. Какво е вашето послание?
Да си призная, имаше колебание при избора 
ми на нов автомобил, но то премина бързо. 
Може би пожелах да бъда различен. Не ис-
ках да попадна в графата на онези, които си 
купуват Mercedes само защото е Mercedes. 
Да бъдеш различен ти дава свобода да изби-
раш и днес не съжалявам за избора си.
Пристигнахте сам. Това означава ли, 
че имате дълга лимузина, но предпочи-
тате да шофирате? 
Отново въпрос за свободата на личния избор. 
Случва се, когато пътувам извън България, 
да предпочета услугите на шофьор Тогава се 
радвам на всички глезотии, пускам си филм 
или масаж. Но най-често съм водач за се-
мейството си, когато отиваме на почивка. 
Кое е първото нещо, което ви прави 
впечатление в една жена?
Когато бях на 25, това бяха очите. На 30 – 
гърдите, на 40 – как се облича и поведението 
й, а днес това е интелектът й. 
А кога има флирт?
Когато жената срещу мен се почувства до-
бре. Добрият пластичен хирург разбира, 
когато една жена има хубава кожа, полага 
грижи за тялото си и харесва това да бъде 
забелязано. 
А в един автомобил? Какъв трябва да 
бъде, за да се обърнете след него?
Напоследък се заглеждам по олдтаймери. 
Например реставриран с вкус Jaguar MК 20 
от 1959 г., а още повече, когато е кабриолет. 
Харесвам роудстъри. Няколко години бях 
собственик на Wiesmann. За него казват, че е 
най-добрата английска кола, правена в Гер-
мания. Макар да има пропорциите на кла-
сически роудстър, не беше искрен като един 
стар автомобил. 
Има ли нещо общо между вкуса ви за ав-
томобили и жени? Например аз харес-
вам малки, спортни и леки автомоби-
ли, а една висока и дългокрака жена би 
изглеждала нелепо в такъв автомобил. 
Смятам, че всяка жена изглежда добре в ка-
квато и да е кола. Стига да знае как да седне 
в нея и с какво да бъде облечена. Колата е 
стил, начин на живот, отношение и често ми 
подсказва какъв е характерът на човека зад 
нея.
Какво ще разбера за вас, ако ви видя зад 
волана на Lexus LS?
Че съм спокоен шофьор, който не злоупо-
требява със спортен хъс и не демонстрира 
излишна мощ.
Все някога трябва да сте достигали 
лимита му?
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Не и за да покажа какво може пред някой 
друг, а за да разбера с какво разполагам и 
на какво мога да разчитам в критични си-
туации. Сега знам какви са разликите в ус-
корението в различните режими, спирането, 
поведението при рязка смяна на посоката на 
автомобила, както и дали мога да го завъртя 
с ръчна спирачка.
Звучите като щастлив мъж. Бриаторе 
казва, че жените обичат именно таки-
ва мъже и не задължително богати? 
Никога не съм преследвал богатството и 
това личи в работата ми. Когато при мен 
идва бъдещ пациент, не пестя думи и каз-
вам истината. Ако желаната от пациента на-
меса няма да доведе до желания резултат, 
винаги отказвам. 
Да, така казват и разкрасителните  
студия, които се занимават с авто-
мобилен тунинг! Много често виждам 
клиенти, които са злоупотребили с 
възможностите си и нарушават ба-
ланса между функция и естетика.
В работата ми, ако един хирург няма усеща-
не за красивото в природата, то той няма да 
има и усет за красивото в жената. 
Знам, че държите да карате хибрид 
именно защото имате отношение към 
природата...
В Европа пътувам с кола. LS ми вдъхва си-
гурност като всеки модерен автомобил, но 
в същото време се отличава с това, че е хи-
брид. Харесва ми да мисля, че имам поне 
малък принос в запазването на природата, 
като карам екологично чист автомобил. За-
едно с мои колеги се е случвало да пътуваме 
до Атина, където благодарение на това, че LS 
е хибрид, мога да вляза когато искам, като 
не се съобразявам с режима на четните и 
нечетните номера. Това е един много голям 
плюс. ù

Силата на японския бранд Lexus се крие именно в 
непрекъснатото преследване на максимални стойности, 
колкото и да са различни една от друга. В един маркетинг 
план продуктът се позиционира така, че силният му 
коз е най-силно застъпен. Следва естествена подредба 
на пазарa, където всеки се бори за малко или голямо, но 
винаги едно парче. През 1983 г. Акио Тойода събира борда 
на директорите на Toyota и споделя визията си за луксозен 
автомобил. Тойода иска да бъде най-добър във всичко. Не се 
отказва и през 1989 г. стъпва в Америка трайно и успешно. 
Светът го забелязва с искрена и стилна телевизионна 
реклама с чаши шампанско, разположени върху предния 
капак на двигател, работещ със 7000 оборота в минута. 
Останалото е бизнес история с щастлив край. Lexus 
променя представите за луксозен автомобил в световен 
план, запазвайки лидерски позиции на много пазари. 
Експанзията на марката в Европа протича бавно, но 
с уверени стъпки, защото революция се прави само с 
просветени. А те стават все повече и винаги ще се 
радват на индивидуално отношение. 

НАЙ-ДОБЪР ВЪВ ВСИЧКО

Д-Р ИЛЬО СТОЯНОВ Е ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПЛАСТИЧНИ ХИРУРЗИ У НАС. РАБОТИ ПЕТ ГОДИНИ КАТО КАРДИОХИРУРГ В НАЦИОНАЛНАТА 
КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА, БЛИЗО ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПРАКТИКУВА В ЦЕНТЪРА ПО ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ В ПРАГА, КЪДЕТО ЗАЩИТАВА 
СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА ХИРУРГИЯ”, И ОКОЛО ГОДИНА И ПОЛОВИНА СПЕЦИАЛИЗИРА ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ В ЛОНДОН И БОН. ОТ НЯКОЛКО 
ГОДИНИ РАБОТИ В БЪЛГАРИЯ, КАТО В МОМЕНТА Е МЕНИДЖЪР НА КЛИНИКАТА ЗА ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ AESTHE CLINIC.


