
АЛЖИРСКА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА  

НАЦИОНАЛЕН НЕЗАВИСИМ ОРГАН ПО ИЗБОРИТЕ 

 

Решение №196 от 7 рамадан 1442 г. /19 април 2021 г. за реда и 

условията за временна акредитация на професионални журналисти, 

работещи за средства за масова информация, регистрирани по 

законодателството на чужда държава, за изборите за членове на 

Националното народно събрание, които ще се проведат на 12 юни 

2021 г. 

 Председателят на Националният независим орган по изборите: 

- въз основа на Органичен закон №12-05 за информацията от 18 сафар 

1433 г. / 12 януари 2012 г.; 

- въз основа на Постановление №21-01 от 26 раджаб 1442 г./10 март 

2021 г. относно Органичния закон за избирателната система;  

- въз основа на Закон № 14-04 за аудио-визуалната дейност от 24 

рабиа тани 1435 г. /24 февруари 2014 г.; 

- въз основа на Президентски указ № 96-21 от 27 раджаб 1442 г./ 11 

март 2021 г. за свикване на избори за членове на Националното 

народно събрание; 

- въз основа на Президентски указ № 101-21 от 30 раджаб 1442 г./ 14 

март 2021 г. за назначаване на председател на Националния 

независим орган по изборите; 

- въз основа на Изпълнителен указ № 152-14 от 30 джумада ат-тани 

1435 г./30 април 2014 г. за реда и условията за временна акредитация 

на професионални журналисти, работещи за средства за масова 

информация, регистрирани по законодателството на чужда държава, 

РЕШИ: 

 Член 1: Настоящото решение има за цел да определи реда и 

условията за временна акредитация на професионални журналисти, 

работещи за средства за масова информация, регистрирани по 

законодателството на чужда държава, за изборите за членове на 

Националното народно събрание, които ще се проведат на 12 юни 2021 г. 

 Член 2: Националният независим орган по изборите предоставя 

временна акредитация на професионални журналисти, работещи за средства 

за масова информация, регистрирани по законодателството на чужда 

държава, за изборите за членове на Националното народно събрание, които 

ще се проведат на 12 юни 2021 г. съгласно разпоредбите на гореспоменатия 

Изпълнителен указ № 152-14 от 30 джумада ат-тани 1435 г./30 април 2014 

г.   

 Член 3: Заявленията за временна акредитация на професионални 

журналисти с алжирско или чуждо гражданство, като кореспонденти, 

упражняващи професията в Алжир за сметка на средства за масова 

информация, регистрирани по законодателството на чужда държава, се 



подават в алжирското дипломатическо представителство или консулство по 

местонахождение на седалището на съответното средство за масова 

информация, регистрирано по законодателството на чужда държава. 

 Член 4: Към заявлението по чл. 3 се прилагат следните документи:  

- искане от средството за масова информация-работодател на 

журналиста;  

- попълнен формуляр с данни, който може да се свали от уеб 

страницата на Националния независим орган по изборите; 

- копие от журналистическата карта на лицето; 

- две снимки;, 

-  

- попълнен формуляр-искане за издаване на виза, който може да се 

свали от уеб страниците на алжирските задгранични дипломатически 

представителства и консулства. 

 Член 5: Настоящото решение се разпространява чрез всички 

подходящи средства. 

 

 Алжир, 7 рамадан 1442 г. /19 април 2021 г. 

 

 

Председател:  Мохамед Шорфи 

Подпис 

Печат на Националния независим орган по изборите 


