
ез съмнение доктор Ангел Енчев 
е най-известният пластичен 
хирург в България, но повече от 
славата той цени благодарност-
та на пациентите си, които с 
уважение нарича „моите звезди“. 
Затова в разгара на най-горещия 
сезон, когато всички обръщаме 
сериозно внимание на перфект-

ния си външен вид, решихме да се обърнем именно към него с 
въпроси за това кога идва ред на скалпела и какви са последните 
тенденции в неговата професионална област.

Наричат ви „Пластичният хирург на звездите” и „Корифеят на 
естетичната промяна“. Подобни дефиниции ласкаят ли ви?
Чувал съм много определения за себе си, но единственото, което 
е от значение за мен, е резултатът след  извършена естетична 
корекция и благодарността в очите на пациентите ми – чув-
ство, което е несравнимо. За мен всички пациенти са еднакви, не-
зависимо от популярността им, социално положение или статус. 
Идвайки при мен те са моите звезди по свой начин.

Защо избрахте пластичната хирургия за своя професия?
Когато бях в четвърти клас, след неприятен инцидент, се озовах 

в Университетска болница в Пловдив и бях запленен от хирурга, 
който ме оперира - проф. Китов. Няма да забравя отношението 
му към мен и уважението, което показа семейството ми към него. 
Тогава реших, че ще направя всичко възможно да стана лекар и 
да се опитам да направя хората щастливи. След това аз и брат 
ми кандидатствахме в Медицинския университет в Пловдив. 
Завършихме с отличие и спечелихме стипендии за специализация, 
аз заминах за Гърция, а той за Германия. В момента той ръководи 
болница „Медлайн”, в която аз съм завеждащ отделение „Плас-
тична хирургия”. От малък рисуването и изкуството ме привли-
чат, а пластичната хирургия е единствената медицинска специал-
ност, която ги съчетава. Усещането, че едновременно „лекуваш” 
външността и вътрешността на пациента, е невероятно.

Вие сте първият български пластичен хирург със собствена 
козметична серия. Какво ви вдъхнови за разработката й? 
Серията Simetria е лабораторно разработена специализирана 
козметика, насочена и към нуждите на пластичната хирургия. Тя е 
задължителната постоперативна грижа, след извършване на опе-
ративни интервенции, като уголемяване на бюст, ринопластика, 
блефаропластика, фейслифт и корекции на тялото. Освен това 
в нея са включени и продукти с неоспорим ефект за постигането 
на мечтания външен вид и младежко излъчване. Продуктите са 

създадени в съвместен екип с биоинженери и колеги пластични 
хирурзи от САЩ след 2 години иновативни изследвания и проуч-
вания в областта на природните съставки, както и най-новите 
достижения на високите технологии.

Освен запазена марка козметика, вие сте и автор на „Красота-
та е симетрия“. Обмисляте ли издаването на продължение?
„Красотата е симетрия“ е първата по рода си книга в България за 
пластичната хирургия. Чух коментари на читатели, че книгата 
е един полезен познавателен и образователен наръчник за всеки, 
който е решил да промени външния си вид. Постарал съм се на 
популярен и достъпен език да разкрия азбучни истини за риско-
вете от дадена интервенция, как и за колко време се провежда 
конкретната операция, колко трае възстановителният период, 
какви белези остават. В книгата е описано в кои случаи пациента, 
преди да се оперира, трябва да се консултира с ендокринолог, 
например, защото неговият проблем може да има просто реше-
ние – с медикаменти, посочени са и съвременните нехирургични 
методи за извайване на тялото и лицето, с конкретните им 
предимства и недостатъци. Не съм обмислял продължение на 
книгата, за мен е важно един специалист да не се ограничава в 
развитието си, а да търси нови предизвикателства.   

Намираме се в разгара на летния сезон. 
Кои естетични корекции са най-подхо-
дящи за това време от годината?
В пластичната хирургия няма „най-
подходящ сезон” за извършването на 
оперативни интервенции. Летния сезон 
е по-натоварен, защото се прибират 
много българи, които живеят извън 
страната, и решават да си направят 
корекции, тъй като цените в България са 
много по-ниски, може би с 50% в срав-
нение с другите страни от Европа, а 
специалистите у нас са на европейско, 
дори на световно ниво. Най-желаните 
корекции от жените са ринопластиката 
(пластика на нос) и уголемяване на бюст, 
чрез поставяне на силиконови импланти, 
а при мъжете приоритет е пластиката 

на уши (отопластика) и липосукция. Докато повечето жени меч-
таят за красив и оформен бюст, то именно увеличената млечна 
жлеза е един от сериозните проблеми при мъжете – гинекомас-
тията се среща при 40-60% от представителите на силния пол. 
Премахването на този дефект заема второ място в класацията 
за най-честите хирургически корекции при мъжете.

Със сигурност имате пациенти, които се връщат отново при 
вас. Може ли това да се превърне в порочен кръг ?
В пластичната хирургия съществува много тънка граница, която 
не бива да се прекрачва. Понякога представата за красота се из-
кривява и се стига до крайности в желанието за промяна. Тъжно 
е, когато някой смята, че може да реши проблемите си с безброй 
естетични корекции. Според психолози съществува „пристра-
стяване към пластични операции”, но за щастие, в практиката си 
не съм се сблъсквал с подобни случаи. Като хирург, често прежи-
вявам различни съмнения за необходимите корекции, тъй като те 
зависят повече от индивидуалността и по-малко от правилата. 
Това, което е сигурно, е че както и да се променят идеалите  за 
красота, никога няма да бъдат на мода клепналите уши, торбич-
ките под очите или големият корем. За това все повече високо-
образовани българи коригират външния си вид – не заради каприз, 
а поради факта, че той е задължителна част от визитната кар-
тичка на индивида, освен придобитите знания и качества на ума. 
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Кога Идва ред на пластИчната хИрургИя? 
отговорът нИ даде пластИчнИят хИрург на 

звездИте – доКтор ангел енчев
Текст: ОК!  Снимки: Личен архив
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