ЗАКОН за чужденците в Република България
Обн., ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г., изм., бр. 70 от 6.08.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.,
изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 27.04.2001 г., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от
1.01.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., в
сила от 1.12.2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 22.04.2003 г., бр. 103 от 25.11.2003 г., в сила от
26.02.2004 г., изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в
сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 11 от 1.02.2005 г., бр. 63 от 2.08.2005 г., изм., бр. 88 от
4.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 11 от
2.02.2007 г., изм. и доп., бр. 29 от 6.04.2007 г., бр. 52 от 29.06.2007 г., доп., бр. 63 от
3.08.2007 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 1/99 г., стр. 464; кн. 5/2001 г., стр. 387; кн. 5/2003 г., стр.
207; кн. 12/2003 г., стр. 100; кн. 6/2004 г., стр. 164; кн. 3/2005 г., стр. 291
Библиотека закони - АПИС, т. 1 р. 3, № 250
Глава първа
........................................
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г.) Чужденец, на който е наложена принудителна
административна мярка експулсиране, не се експулсира в държава, в която животът и
свободата му са застрашени и той е изложен на опасност от преследване, изтезание или
нечовешко или унизително отношение.
Чл. 44б. (1) (Нов - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишен текст на чл. 44б, бр. 52 от 2007 г.)
Когато е невъзможно незабавното експулсиране или принудителното отвеждане на
чужденец до границата или изпълнението на тези мерки трябва да бъде отложено поради
причини от правен или технически характер, органът, издал заповедта за налагане на
принудителната административна мярка, отлага изпълнението й за срок до отпадането на
пречките за изпълнението й.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато след изтичане срока на временната закрила по
Закона за убежището и бежанците експулсирането или принудителното отвеждане на
чужденец до границата е невъзможно или изпълнението на тези мерки трябва да бъде
отложено по причини от здравословен или хуманитарен характер, органът, издал
заповедта за прилагане на принудителната административна мярка, отлага изпълнението й
до отпадането на пречките за изпълнението й.
.......................

