
Проф. Лилия Маркова Пекова-

Върбанова, дм е завършила висше 

медицинско образование във ВМИ „Иван 

П. Павлов“, гр. Пловдив. Работила е 2 г. 

като участъков педиатър в Детска 

поликлиника, Стара Загора, а от 1886 г. е 

започнала кариерата си на инфекционист 

като асистент по Инфекциозни болести в едноименната катедра към МФ на ТрУ, 

Стара Загора. Първата си специалност - Инфекциозни болести е придобила в 1992 

г, а втората – по епидемиология в 2000 г. От 2003 до 2006 г е работила освен като 

инфекционист в клиника по Инфекциозни болести и като болничен епидемиолог 

на Университетска болница, Стара Загора. Докторантура на тема „Остър вирусен 

хепатит С - клинично протичане и изход“ е защитила в 2005 г. През 2009 г е 

станала доцент, а от 2017 г - професор по Инфекциозни болести. Харесва много 

специалността ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, защото според нея „Тя е пресечна 

точка на много други медицински специалности – детски и вътрешни болести, 

неврология, спешна медицина, епидемиология, микробиология, вирусология и 

дерматология. Крие невероятни предизвикателства, интересна е с интензивната 

промяна на състоянието на инфекциозно-болния пациент, с неочаквания понякога 

развой на заболяването.“. 

 

Йовка Николова е родена на 7 август 

1961 г. в град Балчик, където завършва 

средното си образование в гимназия "Христо 

Ботев", а висшето - във ВИЗВМ - Стара 

Загора. Впоследствие завършва и Факултет 

по обществени науки със специалност по 

"Журналистика".  

Професионалната си кариера започва 

през 1988 г. като репортер в общинския 

вестник "Септември" - Стара Загора, а през 

1995 решава еднолично да издава вестник "Старозагорски новини". През годините 

на демократичните промени Йовка Николова е най-съденият журналист не само в 

Република България, но и в ЕС. Заради наказателните си дела Йовка Николова 

започва национална кампания сред медиите в България за промяна в Наказателния 

кодекс - (промяната на тогавашните чл. 148 и 149 от НК), която се увенчава с 

успех през 2000 г.  

За смелата си журналистическа позиция Йовка Николова има десетки 

награди. Тя е носител на статуетката на "Св. Кирил Философ" на БАРМ през 2010 

г., на годишната награда на МОСВ през 2008 г., на Българската минно-суровинна 

индустрия през 2014, 2017 и 2020 г., на Синдиката на българските учители през 

2019 г. и др.  

Йовка Николова е майка на три деца, две от които имат завършено висше 

образование: дъщеря - юрист, син - учител, и по-малък син, който понастоящем е 

студент в СУ "Климент Охридски". 


