До Главния прокурор на Република Бъргария
infocenter@prb.bg, prbcont@prb.bg
във връзка с ГП-№ 3810/2019г.
ИСКАНЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
ЗА допълване/поправяне на информацията по заявление вх. ГП-№ 3810/2019г.
от 17.12.2019г., предоставена с решение изх. ГП-№ 3810/2019г. от 03.01.2020г.
ОТНОСНО местонахождението на сървърите и защитата на данните в сайта
на Прокуратурата на Република България с домейн prb.bg
Правно основание чл.22 от ЗДОИ
Уважаеми господин Главен прокурор,
В мотивите на заявлението е посочено, че при справка на адрес
https://hostingchecker.com/ резултатът e, че сървърите, обслужващи сайта на ПРБ prb.bg са
с небългарските имена carl.ns.cloudflare.com (Карл) и ashley.ns.cloudflare.com (Ашли).
На 09.01.2020г. по е-поща с приложената към решение изх. ГП-№ 3810/2019г. от
03.01.2020г. справка ни е предоставена информацията, че ПРБ няма сключен договор за
ползване на услугата на Cloudflare, Inc. за поддържане на функционалността и
осигуряването на сигурността на сайта prb.bg, и че сървърите с данните от сайта на ПРБ се
намират на територията на центъра за данни на ПРБ, гр. София и са под юрисдикцията на
ПРБ. Тази справка не съдържа данни дали сайтът на prb.bg се обслужва от посочените в
заявлението сървъри carl.ns.cloudflare.com и ashley.ns.cloudflare.com. Затова възниква
въпросът дали https://hostingchecker.com/ показва неверен резултат или сървърите Карл и
Ашли на компанията Cloudflare, Inc се помещават наистина в центъра за данни на ПРБ в
гр. София, при това без да е сключен договор за тяхното ползване, тоест нелегално.
Ето защо моля предоставената ни със справката информация да бъде поправена, ако
е допусната грешка и/или допълнена по реда на чл.22 от ЗДОИ със следната информация:
1. Сайтът с домейн prb.bg обслужва ли се от сървърите carl.ns.cloudflare.com (Карл) и
ashley.ns.cloudflare.com (Ашли) – да или не.
2. Ако отговорът по т.1 е да, сървърите Карл и Ашли с данни от сайта на ПРБ на
територията на центъра за данни на ПРБ, гр. София и под юрисдикцията на ПРБ ли се
намират, без или със сключен договор за тяхното ползване.

Моля информацията да ни бъде предоставена по електронен път на адрес
office@sopa.bg
Гр. Варна, 23.01.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков

