ДЕКЛАРАЦИЯ
на Българска нова демокрация за цените на горивата
21 май 2008 г.
Последните дни за пореден път всички ние станахме свидетели на
недоволството на българските граждани в следствие на лоши и недалновидни
управленски решения на сегашното правителство. Управляващите ни дадоха
пореден пример за това как години наред сметката на българския
данъкоплатец е сериозно надписвана. В резултат на тази политика стана ясно,
че всеки български шофьор е принуден да даде насилствено дизелов бакшиш
на правителството. Със справедливия национален протест на превозвачите
се дава ясен знак на българското общество, че и цените на транспорта ще
скочат драстично.
Какво имаме предвид?
Преди две години бе взето решението за предсрочно вдигане на акцизите на
горивата, с манипулативния мотив, че това трябва да смекчи ценовия скок от
представяното за предстоящо тогава влизане в еврозоната. Благодарение на
усилията на Тройната коалиция обаче то се отдалечи от предвижданата дата
за 2009 г. някъде напред в хоризонта към 2015 г. Така единственият резултат
от прибързаната крачка на управляващите беше осигуряването на бюджетни
излишъци, харчени по непрозрачен начин.
Тук е мястото да зададем въпросите какво се постигна с авансовото
увеличение на акцизите на горивата и по-специално на дизела и безоловния
бензин?
Ние, членовете на Българска нова демокрация, искаме ясен отговор на
следните въпроси:
-

Кой ще обясни как става така, че в България акцизът не е достигнал
изискваните от ЕС нива, а цените на горивата са по-високи от цените в
редица европейски страни, в които тези нива вече са достигнати?

-

Не знаеше ли българското правителство, че цените на горивата в цял
свят се вдигат и това ли е причината за авансово увеличаване на
акциза?

-

Беше ли нужна тази предсрочна крачка, която удари по джоба на всеки
български потребител, след като сега популистки се обещава
замразяване на акцизите за следващите 2 години?

-

На базата на какви разчети горивото на масовия български транспорт
поскъпна драстично?

-

Може ли предприетите мерки да върнат вече надвзетите
предсрочното повишение пари от сметката на данъкоплатеца?

с

Надяваме се властимащите да дадат бърз и адекватен отговор пред
българското общество, тъй като всеки българин ежедневно “отговаря” вместо
тях с парите си на касите на бензиностанциите в страната.

