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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Людмил Фердинандов Вагалински 
 

 

 България, София, 1113 
      Ул. Фредерик Жолио Кюри 69, Изгрев, бл. 312, вх. 1, ап. 28 

   +35929867652    +359879804999 

E-mail  director@naim.bg  

Уеб-сайт  www.naim.bg  

Пол мъж Дата на раждане 08.11.1958 г. | Националност българин                 
 

 ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА    ръководител на проекта  
  

ТРУДОВ СТАЖ   

  

  

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ добри  

 

 

от 2010    
2008 – 2010 
2003 – 2007 
1989 – 2003 

 
 
 
 

Директор на Националния археологически институт с музей - БАН 
Зам.- директор  
Ръководител на Секция за антична археология  

Научен работник в Секция за антична археология  

Национален археологически институт с музей - БАН www.naim.bg ул. 
Съборна 2, 1000 София 

Административна и научна работа в областта на археологията, научните 
изследвания, културното наследство и музеите 

1992 – 2005 

1989 – 1990 

Преподавател  по археология на хонорар в Нов български университет  
Преподавател  по археология на хонорар в Софийския университет  
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

2003 

1996 

1995 

1989 

1987 – 1989 

1985 

1980 – 1985 

1973 – 1977 

Хабилитация, доцент в НАИМ   
Двумесечна специализация в Мюнхен, ФАР  
Двумесечна специализация в Берлин, Немска служба за академичен обмен  
Защита на докторска дисертация, д-р  
Редовен докторант на НАИМ  
Магистър по история, специализация по археология, магистър по реторика  
Следване в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 
Търговски техникум в София, специалност „икономика на външна търговия“ 

 

Майчин език  български 

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

английски          С1/2 С1/2 С1/2 С1/2 С1/2 

немски С1/2 С1/2 С1/2 С1/2 С1/2 

руски С1/2 С1/2 С1/2 С1/2 С1/2 

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

mailto:lvagalin@techno-link.com
http://www.naim.bg/
http://www.naim.bg/
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Комуникационни умения и 
компетенции 

▪ Добри  комуникационни умения, получени като ръководител на проекти, 
преподавател и член на комисии 

Организационни умения и 
компетенции 

▪ Добри ръководни умения, добити като: 

▪  ръководител на 125 души на щат в НАИМ; 
  Ръководител на българското участие в два европейски проекти (за ЮИ 

Европа и 7 рамкова);  

 член на комисия за подбор на европейска столица на културата 2019 

 Председател на организационния комитет, провел 22-рия световен лимес 
конгрес през септември 2012 в Русе; 

 Ръководител на теренни археологически издирвания по трасетата на 
„Набуко“ и „Южен поток“,  

 Главен редактор и издател на списание Archaeologia Bulgarica, 
единственото българско периодично издание за хуманитаристика, 
класирано в European Index for Humanities и в Scopus, от 1997 

 Член на СЕСОНКЦ към Министерство на културата  

 Член на международната Братиславска група – консултант на ЮНЕСКО 
за границите на Римската империя;  

 Член на екип, сформиран от ЮНЕСКО, който провери опазването, 
проучването и експонирането на културно-историческото наследство на 
Република Македония, в резултат на работата ни излезе отчета Maurizio 
Boriani, Mahmoud Hawari, Gianclaudio Macchiarella, Lyudmil Vagalinski. 
Macedonia (Former Yugoslav Republic of) (2006). “Cultural Heritage in South-
East Europe” Series Nr. 4. Mission Report 14-23 November 2004. UNESCO 
Office in Venice (ROSTE);  

 Изнасяне на цикъл от лекции за археологията в България в 
Университетите в Хале, Тюбинген и Виена, 2011-2012;  

 Ръководител на българо-немски археологически разкопки на 
късноримската крепост Ятрус, Русенско, 1992-2003;  

 Редактор и зам. редактор на научни издания на НАИМ;  

 Председател на междуведомствения Теренен съвет към министъра на 
културата;  

 Член на оценителни комисии на МРРБ по културно-историческото 
наследство;  

 Рецензент за Фонд научни изследвания, за комисиите Фулбрайт и 
Немската служба за академичен обмен;  

 Ръководител на магистри и докторанти от СУ, НБУ и ВТУ;  

 Ръководител на теренно археологическо обучение на американски 
студенти на античния град Хераклея Синтика в м. Рупите/Петричко в 
рамките на сътрудничество с Американския научен център в София, от 
2012;  

 Научен ръководител на археологическото проучване на Националния 
археологически резерват „Деултум-Дебелт“ край Бургас. 

 

Компютърни умения и 
компетенции 

  добра работа с инструментите на Microsoft Office™ 

Други умения и компетенции   геодезична подготовка 
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Свидетелство за управление 
на МПС 

  С  

Публикации 

 

три монографии и над 90 статии, студии в български, британски, немски, 
полски, сръбски и холандски научни издания;  

 


