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Лична информация  
  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Румен Йорданов Брусарски 

Адрес 1700 София, Студентски град „Христо Ботев“, УНСС, каб. 1037 
Телефон    (+359 2) 8195 202 

Факс  
E-mail brussarski@yahoo.com; brussarski@gmail.com; rbrusarski@unwe.bg 

  

Националност Българин 
  

Дата на раждане 14.01.1964 г. 
  

Пол Мъж 
  

Трудов стаж  
  

Дати 
Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и 
отговорности 

Име и адрес на работодателя 
 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

 

Дати 

2019 – до днес 
Декан 
Висше образование 
 
Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 
Ръководство на Финансово-счетоводния факултет. 
 
 

06.02.2017 – 03.05.2017 
Заемана длъжност или позиция Заместник-министър на финансите 

Основни дейности и 
отговорности 

Държавна администрация 

Име и адрес на работодателя Министерство на финансите, 1040 София, ул. Г. С. Раковски № 102 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Подпомагане на министъра на финансите при осъществяване на неговите правомощия в 
областта на държавната финансова инспекция, обществените поръчки, хазарта и др. 

  

Дати 2012 – до днес 
Заемана длъжност или позиция Професор 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование: финанси 
Изследователска дейност: публични финанси, финансов и икономически анализ „разходи – 
ползи”, оценка на въздействието. 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Титуляр на лекционни курсове по Публични финанси, Анализ „разходи – ползи“ и Оценка на 
въздействието в бакалавърските и магистърски програми на университета. 
Научни изследвания, монографии, учебници, практически ръководства, студии и статии в 
областта на публичните финанси, анализа „разходи – ползи“, оценката на въздействието, 
данъчното облагане и др. 

  

Дати 2009 – 2012 
Заемана длъжност или позиция Член на Надзорния съвет на ЗК „Уника Живот“ АД 

Основни дейности и 
отговорности 

Застраховане 

Име и адрес на работодателя ЗК „Уника Живот“ АД, 1612 София, ул. Юнак № 11-13 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Контрол върху дейността на Управителния съвет на дружеството. 

  

Дати 2001 – до днес 
Заемана длъжност или позиция Хоноруван лектор 

Основни дейности и 
отговорности 

   Образование 

mailto:brussarski@yahoo.com
mailto:brussarski@gmail.com
mailto:rbrusarski@unwe.bg
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Име и адрес на работодателя Институт по публична администрация, 1000 София, ул. Аксаков № 1 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Титуляр на лекционни курсове по Анализ „разходи – ползи“ и Оценка на въздействието. 

  

Дати 2001 – 2014 
Заемана длъжност или позиция Хоноруван преподавател 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование 

Име и адрес на работодателя Нов български университет, 1618 София, ул. Монтевидео № 21 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Титуляр на лекционни курсове по Публични финанси и Анализ „разходи – ползи“. 

  

Дати 2001 – 2012 
Заемана длъжност или позиция Заместник-ръководител на катедра „Финанси“ 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Подпомагане на ръководителя в текущото администриране и управление на катедрата. 

  

Дати 2000 – 2016 
Заемана длъжност или позиция Директор 

Основни дейности и 
отговорности 

Консултантска дейност: подготовка, управление и реализация на проекти. 
Изследователска дейност: икономическа политика, финансови анализи и оценки, управление 
на публичните финанси. 

Име и адрес на работодателя Национален университетски център „Икономика на публичния сектор“, Университет за 
национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Оперативно управление на центъра. 

Подготовка, управление и реализация на програми и проекти в областта на научните 
изследвания и образованието: 

 - проект по програма ТЕМПУС: „Обучение и преквалификация по съвременна Икономика на 
публичния сектор“, договор № JEP 13563/98, (бенефициент: НУЦ „Икономика на публичния 
сектор“, 1999 – 2001 г.); 

- проект по програма на NASPAA – NISPAcee: „Сътрудничество за подобряване на 
управлението – развиване на практиката на академични консултации и приложен 
политически анализ“, (бенефициент: НУЦ „Икономика на публичния сектор“, 2003 – 2004 г.); 

- проект за разработване на Практически наръчник за анализ на регулативното въздействие, 
финансиран от Американската агенция за международно развитие, (бенефициент: Агенция за 
мониторинг на управлението, 2007 г.); 

- „NEEDS Integrated Project“, VI Рамкова програма, Приоритет 6.1. Устойчиви енергийни 
системи (бенефициент: Център за устойчиво развитие на УНСС, 2007 – 2009 г.) и др. 

  

Дати 1999 – 2012 
Заемана длъжност или позиция Доцент 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование: финанси 
Изследователска дейност: публични финанси, финансов и икономически анализ „разходи – 
ползи“, оценка на въздействието 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Титуляр на лекционни курсове по Публични финанси и Анализ „разходи – ползи“ в 
бакалавърските и магистърски програми на университета. 
Научни изследвания, монографии, учебници, практически ръководства, студии и статии в 
областта на публичните финанси, анализа „разходи – ползи“, оценката на въздействието и 
др. 

  

Дати 1998 – 1999 
Заемана длъжност или позиция Заместник-изпълнителен директор 

Основни дейности и 
отговорности 

Държавна администрация 

Име и адрес на работодателя Държавен фонд „Земеделие“, 1040 София, бул. Христо Ботев № 55 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Подпомагане на изпълнителния директор в администрирането на ДФ „Земеделие“. Пряко 
участие във финансовото управление на фонда. Разработване на финансови инструменти за 
подпомагане на земеделските производители. Ръководство на подготовката за акредитиране 
на ДФ „Земеделие“ като Агенция САПАРД. 
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Дати 1997 – 1998 
Заемана длъжност или позиция Началник управление „Финансиране и управление на паричния ресурс“ 

Основни дейности и 
отговорности 

Държавна администрация 

Име и адрес на работодателя Държавен фонд „Земеделие“, 1040 София, бул. Христо Ботев № 55 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Участие във финансовото управление на фонда. Разработване на финансови инструменти за 
подпомагане на земеделските производители. Ръководство на подготовката за акредитиране 
на ДФ „Земеделие“ като Агенция САПАРД. 

  

Дати 1996 – 1997 
Заемана длъжност или позиция Началник управление 

Основни дейности и 
отговорности 

Държавна администрация 

Име и адрес на работодателя Министерство на икономическото развитие, 1000 София, ул. Аксаков № 31 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
Подпомагане на ресорния заместник-министър и министъра на икономическото развитие. 
Пряко участие в подготовката на проекти на нормативни документи в областта на данъчното 
облагане, регулирането на финансовите пазари, приватизацията и др. 

  

Дати 1994 – 1999 
Заемана длъжност или позиция Главен асистент 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование: финанси 
Изследователска дейност: финанси, публични финанси. 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Изнасяне на лекции и ръководство на семинарни занятия по Публични финанси. 
Изследователска дейност: финанси, публични финанси, финансови и икономически анализи. 

  

Дати 1991 – 1994 
Заемана длъжност или позиция Старши асистент 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование: финанси 
Изследователска дейност: финанси, публични финанси. 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Ръководство на семинарни занятия по Финанси и Публични финанси. 
Изследователска дейност: финанси, публични финанси. 

  

Дати 1989 – 1991 
Заемана длъжност или позиция Асистент 

Основни дейности и 
отговорности 

Висше образование: финанси 
Изследователска дейност: финанси. 

Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град „Христо 
Ботев“ 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

Ръководство на семинарни занятия по Финанси и Публични финанси. 
Изследователска дейност: финанси, публични финанси. 

  

Образование и обучение  
  

Дати 1995  – 1997 
Наименование на придобитата 

квалификация 
Доктор по икономика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство, София 

  

Дати 1984 – 1989 
Наименование на придобитата 

квалификация 
Икономист, Магистър по финанси 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Висш икономически институт „Карл Маркс“ (понастоящем Университет за национално и 
световно стопанство), София 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Български 
  

Чужд (и) език (езици) Английски, Руски 

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 
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Европейско ниво (*)  
Слушане Четене 

Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно 

изложение 
 

  B1 B2 B2 B1 B1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 
  

Социални умения и 
компетенции 

- отлични умения за работа в екип, вкл. международни екипи; 
- отлични комуникационни умения. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Над 20 години професионален опит на различни ръководни постове: 
- в държавната администрация: Началник управление, Министерство на икономическото 
развитие (1996 – 1997); Началник управление „Финансиране и управление на паричния 
ресурс“ и Заместник-изпълнителен директор, Държавен фонд „Земеделие“ (1997 – 1999); 
Заместник-министър на финансите (2017). 
- в сферата на висшето образование: Директор на Националния университетски център 
„Икономика на публичния сектор“ (2000 – 2016); Заместник-ръководител на катедра „Финанси“ 
(2001 – 2012); Декан на Финансово-счетоводния факултет (2019 – до днес). 

  

Технически умения и 
компетенции 

- Професионалист в подготовката, организирането и провеждането на лекционни курсове, 
семинарни занятия и тематични обучения в областта на публичните финанси – редовен 
преподавател в катедра „Финанси“ на Университета за национално и световно стопанство, 
София (от 1989 г.); участия в проекти за обучение на публичната администрация – хоноруван 
лектор в Института по публична администрация (от неговото създаване) – лекции и семинари 
пред служители от МОСВ, МРРБ, общинските администрации и др.; хоноруван лектор в 
Института за следдипломна квалификация при УНСС (от 1991 г.) – множество проекти за 
обучение на общински служители (например, проект „Икономика и мениджмънт на В и К 
сектора“ в сътрудничество с Ютилитис Сървисис, стартирал през м. Октомври 2007 г.); 
- Научноизследователска дейност в областта на публичните финанси, анализа „разходи – 
ползи“, оценката на въздействието и др.; 
- Практически опит в управлението на публични средства (като Заместник-министър на 
финансите, Заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ и Началник управление в 
Министерството на икономическото развитие); 
- Практически опит в разработването на финансови инструменти за подпомагане на 
земеделските производители (като Началник управление „Финансиране и управление на 
паричния ресурс“ и Заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“); 

- Експерт по финансов и икономически анализ „разходи – ползи“. 
  

Компютърни умения и 
компетенции 

- компютърна грамотност: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и специализиран софтуер 
(WinDASI, FAO, Costab, Farmode, WB и др.), интернет. 

  

Свидетелство за управление 
на МПС 

Категория В (от 1982 г.) 

  

Допълнителна 
информация 

   СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
1. Публични финанси – Университет Лестър, Великобритания, 1996 г. 
2. Анализ „разходи – ползи“ – Университет Маастрихт, Холандия, 1999 г. 
3. Оценка на регионални проекти и програми – Университет „Пиер Мендес Франс“, 

Гренобъл, Франция, 2001 г. 
 
   ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ: 

1. Брусарски, Р., Оценка на въздействието, ИК – УНСС, София, 2017. 
2. Брусарски, Р., Икономически анализ „разходи – ползи“, ИК – УНСС, София, 2012. 
3. Брусарски, Р., Теория на публичните финанси, УИ „Стопанство“, София, 2007. 
4. Пашев, К., Н. Вълев и Р. Брусарски, Оценка на въздействието на регулациите, 

Практически наръчник, АМУ, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2007. 
5. Браун, Ч. и П. Джаксън, Икономика на публичния сектор, ПъблишСайСет – Агри ООД, 

София, 1998 (глави 9, 10 и 11). 
6. Брусарски, Р., Концептуални основи на прогресивното данъчно облагане: Теория за 

жертвата, УИ „Стопанство“, София, 1997. 
7. Брусарски, Р., Основи на данъчното облагане, ИК „Люрен“ София, 1993. 

Приложения 
 

 

 
 
 

Ноември 2019 г. 


