Баудилио ТОМЕ МУГУРУСА (Baudilio TOMÉ MUGURUZA)
Роден през 1962 г. в Леон, Испания.

Образование:
Диплома по право от университет „Complutense“, Мадрид, 1985 г. Диплома по икономика и
стопански науки от UNED, 1989 г. Получава магистърска степен по право и завършва програма
по международно данъчно облагане в Харвардския университет, Факултет по право, през
1992 г.
Професионален опит:
Лектор по публични финанси в Юридическия факултет на университет „Complutense“, Мадрид,
1993–1995 г. Води курсове по данъчни въпроси в Школата по публични финанси към
испанското Министерство на икономиката и финансите.
През 1986 г. г-н Баудилио Томе Мугуруса е назначен за инспектор по държавни финанси и през
1988—1989 г. заема длъжността данъчен инспектор в данъчната служба на Ла Коруня. След
това работи като координатор в областта на корпоративното данъчно облагане в Генерална
дирекция „Данъчно облагане“, като представлява испанското правителство в работните групи
на Съвета и Комисията. Член на Стопанско-административния съд в Мадрид от 1995 до 1996 г.
Между 1996 и 2000 г. г-н Баудилио Томе Мугуруса работи в кабинета на министърпредседателя на Испания, първоначално като директор на Отдела за икономически и социални
въпроси, който предоставя консултации на министър-председателя по въпроси, свързани с
националните и международните икономически въпроси, включително по подготовката на
заседанията на Европейския съвет, а след това като директор на бюджетната служба на
министър-председателя, с ранг на заместник-министър, като подпомага министърпредседателя при определянето на бюджетната политика и мониторинга на държавния
бюджет.
Между 2000 и 2002 г. г-н Баудилио Томе Мугуруса изпълнява длъжността държавен секретар в
областта на телекомуникациите и информационното общество в Министерството на науката и
технологиите.
През 2002 г. той се връща на работа в кабинета на министър-председателя като директор на
отдела за научни изследвания и политическа комуникация. Същевременно заема и длъжността
генерален секретар на FAES (Фондация за анализ и социални проучвания).
Избиран е три пъти за член на Конгреса на депутатите (осми, девети и десети парламентарен
мандат) (през 2004, 2008 и 2011 г.). Член на Комисията по икономика и финанси, Комисията по
бюджети и Комисията по наука и технологии. Назначен е от своята партия за говорител по
финансовите въпроси в Комисията по икономика и финанси на Конгреса на депутатите.
Г-н Баудилио Томе Мугуруса е член на Европейската сметна палата от 1 март 2012 г. в Одитен
състав IV „Приходи, изследвания и вътрешни политики, институции и органи на Европейския
съюз“.

