До Централна избирателна комисия (ЦИК)
пл. „Княз Александър I“ № 1, град София 1169
cik@cik.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, представляващ Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Относно местонахождението на сървърите и защитата на данните в сайта на ЦИК
от задгранична компания, защитаваща и сайтове, свързани с „Ислямска държава“
Уважаема госпожо Председател,
По данни от интернет, услугата уебхостинг за сайта на ЦИК се извършва от
американската компания Cloudflare, Inc., чиито сървъри и центрове за данни са
разположени в 193 града в 90 държави, включително Близкия изток, Москва и Пекин, и
която е обвинявана в предпазването на уебсайтове като filefreak.com и justpaste.it, свързани
с „Ислямска държава“. За сървърите, обслужващи домейн cik.bg са посочени имена:
lara.ns.cloudflare.com и bob.ns.cloudflare.com
В тази връзка и с оглед заостряне на вниманието върху защитата на сайта на ЦИК за
предстоящите избори, моля на основание ЗДОИ и чл.54 от ИК да ни бъде предоставена
следната информация:
1. На чие име е регистриран домейнът cik.bg.
2. Ползва ли ЦИК услугите на американската компания Cloudflare, Inc. за поддържане на
функционалността и осигуряването на сигурността на сайта cik.bg – да или не.
Ако отговорът е да, откога, от кого, на какво правно основание и при какви финансови и
технически условия е сключен договорът, с или без обществена поръчка.
3. На територията на Република България, на територията на Европейския съюз или
извън територията на Европейския съюз са разположени сървърите с данните от сайта на ЦИК
и под чия юрисдикция се намират. В тази връзка гарантирана ли е и по какъв начин сигурността
на изборния процес, националната сигурност и националната киберсигурност.

Моля решението и исканата информация да ни бъде предоставена на адрес
office@sopa.bg по електронен път под формата на справка и електронно копие от
съответните относими документи, както и под формата преглед на оригинал.
В случай, че част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
нормативно защитени тайни, моля същите да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена
останалата част.
За исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели не
само прозрачност на дейността на задължената по ЗДОИ ЦИК, но и разкриването на данни
за корупционно мотивирана заплаха за изборния процес, националната сигурност и измяна
или национално предателство. Това означава, че е без значение дали исканата обществена
информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Ползвани източници:
„Ислямска държава“ ползва същата онлайн защита като тази на ЦИК“, money.bg,
19.11.2015г., линк
„Cloudflare Global Network Expands to 193 Cities“, https://blog.cloudflare.com, 15.08.2019г., линк
„Социалните медии на Ислямска държава!“, postvai.com, автор: Петко Стефанов Димов,
Институт за перспективни изследвания за отбрана на Военна академия „Г. С. Раковски“, линк
https://hostingchecker.com/

Гр. Варна, 25.10.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

