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На основание чл. 51, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 5, т. 

12 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването във връзка с 

предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински 

надзор“ (ИАМН), постъпило в Министерство на здравеопазването с вх. № 12-07-

143/18.03.2022г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. Отнемам Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № 4 от 

15.09.2015 г., издадено на „Тъканна банка Крио Център България“ ЕАД, гр. София, ЕИК 

175166325, със седалище и адрес на управление: град София 1606, р-н „Красно село“, 

бул. „Ген. Е. Тотлебен“ № 85-87, ет. 1. 

II. Дейността на лечебното заведение е прекратена от 30.07.2020 г. 

III. Отнемането на разрешението по т. I да се впише от съответното длъжностно 

лице в регистъра на лечебните заведения, получили разрешение за лечебна дейност, 

воден в Министерство на здравеопазването и в регистрите по Наредба № 21/2007 г. за 

обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция 

"Медицински надзор", редът за вписване и ползване на информацията. 

Мотиви: 

В периода от 15 юни до 17 август 2020 г. ИАМН е извършила проверка, при която 

е установено, че  „Тъканна банка Крио Център България“ ЕАД не осъществява дейност. 

За констатациите от проверката е съставен Констативен протокол №  КП-13-

394/30.07.2020 г. 

 



 

Впоследствие на основание Заповед № РД-13-223/25.02.2022 г. на изпълнителния 

директор на ИАМН е извършена извънредна проверка на „Тъканна банка Крио Център 

България“ ЕАД, гр. София, при която отново е установено, че лечебното заведение не 

осъществява дейност. За констатациите е съставен Констативен протокол № КП-

138/07.03.2022 г. 

Във връзка с тези констатации и в изпълнение на чл. 7б, т. 3 от Закона за лечебните 

заведения изпълнителният директор на ИАМН е направил предложение за отнемане на 

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № 4 от 15.09.2015 г., издадено на 

„Тъканна банка Крио Център България“ ЕАД, на основание чл. 51, ал. 1, т. 5 от Закона за 

лечебните заведения. 

При разглеждане на административната преписка се установи, че са събрани 

достатъчно писмени доказателства, които обосновават извод, че „Тъканна банка Крио 

Център България“ ЕАД не осъществява дейност повече от три месеца, като това е 

предпоставка издаденото разрешение за лечебна дейност да бъде отнето, на основание 

на чл. 51, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения. 

IV. Заповедта да се съобщи в 3-дневен срок от издаването, по реда на чл. 18а от 

Административнопроцесуалния кодекс на „Тъканна банка Крио Център България“ ЕАД, 

гр. София, на изпълнителния директор на ИАМН и на съответните длъжностни и 

заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

V. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред 

Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

На основание чл. 51, ал. 5 от Закона за лечебните заведения обжалването на 

заповедта не спира изпълнението ѝ. 

31.5.2022 г .

X Проф. Асена Сербезова

Signed by: Asena Hristova Serbezova  

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ 

Министър на здравеопазването 


