
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ШУМЕН 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А    З  А  П  И  С  К  А 

    ОТ Лили Петрова – общински съветник,                                                                  

    ОТНОСНО: Отпускане  на финансови средства от 
бюджет 2016 г. за подпомагане лечението на Калоян Пейчев Казаков 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Калоян Пейчев Казаков е на 2 г. и страда от заболяване от аутистичния 
спектър, поради което са му необходими процедури с хипербарна оксигенация.  

Необходимите средства за терапия на момченцето са в размер на около 
10 000 лв., които са непосилни за набавяне от неговите родители – Наталия и 
Пейчо Казакови. Семейството вече е направило постъпки за набиране на 
необходимата сума, но към момента постъпленията в дарителската сметка са 
крайно недостатъчни.  

Предписаните процедури, които трябва да бъдат направени на детето са 120 
за една година, всяка от които струва 50 лв. Терапията е започнала в АСМПМЦ 
ОКСИГЕНА ООД – гр. Варна и вече са направени 20 процедури, което 
обнадеждава родителите, виждайки подобрение в състоянието му, но и ги 
утежнява още повече финансово.  

Месечно разходите необходими за лечението, по разчети на майката 
възлизат на около 2 500 лв., тъй като Калоян е и с хранителна непоносимост към 
млечни продукти, глутен, лактоза, яйца и ядки и е на строга диета и хранителни 
добавки. Младото семейство има още две малки дечица и единствената подкрепа, 
на която са разчитали до настоящия момент е от близки и приятели. 
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Шумен да вземе следното 

                                                                РЕШЕНИЕ:  

1.На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет да отпусне сума в 
размер на 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/ за лечението на Калоян Пейчев 
Казаков. 

2.Средствата да бъдат изплатени от бюджет 2016 г. на Община Шумен от § 42 – 14 
“Обезщетение и помощи по Решение на общински съвет“, дейност 122 “Общинска 
администрация“ и функция“ Общи държавни служби, партида „Общината“. 

                                                                       

                                                                               ИЗГОТВИЛ: 

                                                                                                    /Лили Петрова/   


