
БГ   БГ 

 
 

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ 
 

Брюксел, 11.3.2020 г. 
Работен документ на службите (2020) 55 окончателен 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 
 

Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки, относно центрове за данни, 
сървърни помещения и облачни услуги 
 



 

1 

 

 
Критерии на ЕС за ЗОП, относно центрове за данни, сървърни 

помещения и облачни услуги 

 

1 ВЪВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................... 2 

1.1 Определение и обхват ........................................................................ …………… 3 

1.2 Приложимост на критериите за зелени обществени поръчки ............................ 4 

1.3 Обща бележка относно верификацията на изпълнението ................................... 5 

1.4 Възлагане на обществени поръчки за облачни услуги ........................................ 7 

2 КЛЮЧОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ И 
СЪРВЪРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ .............................................................................................................................. 9 

3 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЗОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ И СЪРВЪРНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 11 

3.1 Критерии за подбор ............................................................................................... 11 

3.2 Техническа спецификация .................................................................................... 13 

3.3 Критерии за възлагане .......................................................................................... 25 

3.4 Клаузи за изпълнение на договора ...................................................................... 32 

4 Оценка на разходите за целия жизнен цикъл .............................................................................................. 37 

ДОПЪЛНЕНИЕ I: КЛАСОВЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ ................... 40 

ДОПЪЛНЕНИЕ II: КЛАСОВЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЕЧНО ОХЛАЖДАНЕ ........................... 41 

ДОПЪЛНЕНИЕ III: МОЩНОСТ В СЪСТОЯНИЕ НА НЕАКТИВНОСТ ....................................................... 42 

 

 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 

1 ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Критериите на ЕС за зелени обществени поръчки (ЗОП) са разработени за улесняване на публичните 
органи, за да закупуват стоки, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната 
среда. Използването на критериите е доброволно. Критериите са формулирани по такъв начин, че 
ако съответният орган ги счете за подходящи, да може да ги включи (частично или изцяло) в 
тръжните си документи с минимално редактиране. Преди публикуването на покана за участие в 
тръжна процедура е препоръчително публичните органи да проверят наличните предложения на 
пазара, на който работят, за стоките, услугите и строителните работи, които планират да закупят.  
Когато възлагащ орган възнамерява да използва предложените в настоящия документ критерии, той 
трябва да направи това по начин, който гарантира съответствие с изискванията на законодателството 
на ЕС в областта на обществените поръчки (вижте например членове 42, 43, член 67, параграф 2, или 
член 68 на Директива 2014/24 и подобни разпоредби в други законодателни актове на ЕС в областта 
на обществените поръчки). Практическа информация по този въпрос предлага и ръководството за 
зелени обществени поръчки от 2016 г., което може да се намери на адрес 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 
 Настоящият документ изброява критериите на ЕС за ЗОП, относно центрове за данни, сървърните 
помещения и облачните услуги. Придружаващият технически доклад предоставя пълната обосновка 
за избора на тези критерии и дава препратки за допълнителна информация.  
Критериите са разделени на критерии за подбор, техническа спецификация, критерии за възлагане и 
клаузи за изпълнение на договора. Критериите са два вида: 

• Основни критерии – които са разработени така, че да позволяват лесното прилагане на 
ЗОП, съсредоточени са върху ключовата(ите) област(и) на екологичните показатели на 
даден продукт и имат за цел да запазят административните разходи за дружествата до 
минимум. 

• Всеобхватни критерии – които отчитат повече аспекти или по-високи нива на 
екологичните показатели и са предназначени за използване от органите, които искат да 
отидат по-далеч в подпомагането на целите в областта на околната среда и на 
иновациите. 

Формулировката „еднакви за основните и всеобхватните критерии“ се попълва, ако критериите са 
еднакви за двата вида. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Определение и обхват 
 
Продуктовата група „центрове за данни, сървърни помещения и облачни услуги“ включва: 

- Центрове за данни, което означава структури или групи структури, предназначени за 
централизирано помещаване, взаимно свързване и работа на оборудване от областта на 
информационните технологии и мрежово телекомуникационно оборудване, които осигуряват 
услуги за съхранение, обработка и транспортиране на данни, заедно с всички съоръжения и 
инфраструктура за електроразпределение и контрол върху околната среда, и необходимите 
нива на устойчивост и сигурност, нужни за осигуряване на желаната услуга. 

- Сървърни помещения, наричани още „компютърни зали“ или „стенни шкафове за сървъри“, 
които са помещения или части от сграда, които обслужват конкретен ИТ товар, определен от 
плътността на мощността на оборудването в помещението. Сървърните помещения 
обикновено имат ИКТ контрол, като може да имат специални възможности по отношение на 
захранването и охлаждането. Сървърните помещения са корпоративни центрове за данни, но 
в по-малък мащаб – обикновено се помещават на места, ориентировъчно по-малки от 46 м2. 
Имат ориентировъчно до 25 стойки. 

- Центрове за данни, предоставящи цифрови услуги в облака, където клиентът заплаща 
дадена услуга, а доставчикът предоставя и управлява ИКТ хардуер/софтуер и оборудване за 
центрове за данни, нужно за предоставяне на услугата. Това включва съвместно хостване на 
множество клиенти, което може да приеме формата на среда за приложения в облака. С 
облачните услуги се свързват различни бизнес модели, но важно е да се отбележи, че 
обхватът включва единствено компонента „център за данни“. Най-често срещаните облачни 
услуги са: 

o Инфраструктура като услуга (IaaS): доставчик на услуги предлага на клиентите достъп 
до съхранение, изграждане на мрежа, сървъри и други компютърни ресурси в облака, 
които се плащат според потреблението. 

o Платформа като услуга (PaaS): доставчик на услуги предлага достъп до базирана в 
облака среда, в която потребителите могат да разработват и доставят приложения. 
Доставчикът осигурява основната инфраструктура. 

o Софтуер като услуга (SaaS): доставчик предоставя софтуер и приложения през 
интернет. Потребителите се абонират за софтуера, като имат достъп до него през 
интернет или през приложни програмни интерфейси на доставчика. 

 
Центровете за данни може да бъдат класифицирани по вид, като тези видове са включени в обхвата 
на критериите: 

- Корпоративен център за данни: център за данни, експлоатиран от предприятие, чиято 
единствена цел е да предоставя и да управлява услуги за своите служители и клиенти; 

- Сборен център за данни: център за електронно обработване на данни, където много клиенти 
разполагат своите мрежи, сървъри и оборудване за съхранение на данни; 

- Център за данни на доставчици на управлявани услуги (MSP): център за данни, който 
предлага услуги със сървър и услуги за съхранение на данни, където клиентът плаща за 
услуга, а доставчикът предоставя и управлява необходимия ИКТ хардуер/софтуер и 
оборудване на центъра за данни. Тази услуга по управление включва съвместното хостване 
на множество клиенти, което може да приеме формата на среда за приложения в облака.  
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1.2 Приложимост на критериите за зелени обществени поръчки 
 

 Най-често срещаните процедури за обществени поръчки за центрове за данни, включително и за 
сървърни помещения, се основават на примери от практиките за възлагане на обществени поръчки в 
ЕС.  
Процесът на поръчване на нов център за данни или услуга се състои от множество отделни начини, 
всеки от които има своите предимства и недостатъци. Изборът на начин може значително да повлияе 
на степента, до която се подобряват екологичните показатели. Това се дължи на факта, че всеки 
начин носи със себе си ясни взаимодействия между възложителя, доставчика на центъра за данни и 
доставчиците на оборудване.  
Когато обществени организации закупуват продукти и/или услуги за центрове за данни, тези 
продукти и услуги обикновено попадат в една от следните процедури: 
1. Изграждане/оборудване на център за данни: 

• изграждане на нов център за данни 
• оборудване на сървърно помещение/център за данни.  

2. Разширяване и консолидиране на инфраструктурата или нов ИКТ проект: 

• разширяване и/или консолидиране на съществуващи сървърни помещения и/или центрове за 
данни в нови или съществуващи центрове за данни 

• ИТ услуги за виртуализация 
• консолидиране на съществуващите сървърни помещения в нов корпоративен център за данни. 

3. Възлагане на дейности в хоствана среда и/или в среда за приложения в облака, което означава 
поръчване на услуга, а не на физически продукт. За облачните услуги това включва: 

• поръчки на хостинг услуги 
• поръчки на облачни услуги. 

4. Експлоатиране и/или поддръжка на съоръжението, напр.:  

• услуги за експлоатация и поддръжка на корпоративен център за данни/сървърни помещения 
• мерки за разполагане и/или експлоатиране на оборудване за ИКТ от сборен център за данни 

(сборни услуги). 
В придружаващия технически доклад се прави преглед на приложимостта на критериите за 
конкретните начини за възлагане на обществени поръчки, които дадена обществена организация 
може да избере да следва. Облачните услуги повдигат конкретни проблеми във връзка с 
потвърждаване на експлоатационните характеристики на центровете за данни, използвани за 
предоставяне на услугата. Конкретни насоки за възлагане на поръчки за облачни услуги има в раздел 
1.4 от настоящия документ за критериите. 
Представените в настоящия документ критерии са разработени така, че да осигурят съгласуваност с 
някои изисквания и методологии за изпитване и изчисляване, въведени с Регламент (ЕС) 2019/424 на 
Комисията, за определяне на изисквания за екопроектиране на сървъри и на продукти за съхранение 
на данни. Кодексът за поведение за центрове за данни, разработен от Комисията, и свързаният с него 
процес на регистрация и участие също представляват полезен източник на информация за 
верификация. 
 
Забележка относно обществените поръчки на централното държавно управление 
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Член 6 и Приложение III от Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС), която трябваше да 
бъде транспонирана на национално равнище до юни 2014 г., посочва конкретни задължения за 
държавните органи, за да закупуват оборудване с определена енергийна ефективност. Това включва 
задължението да се купуват само онези продукти, които:  

когато даден продукт попада в обхвата на мярка за прилагане съгласно Директива 
2009/125/ЕО, да закупуват само продукти, съответстващи на показателите за енергийна 
ефективност, формулирани в мярката за прилагане. 

Това задължение е ограничено до централното държавно управление и за покупки над посочените в 
директивите за обществените поръчки прагове. Освен това изискванията трябва да съответстват на 
разходната ефективност, икономическата целесъобразност, по-устойчивото развитие, техническата 
пригодност и достатъчната конкуренция. Тези фактори може да се различават за публичните органи 
и пазарите. За повече насоки относно тълкуването на този аспект на член 6 и Приложение III от 
директивата за енергийна ефективност относно възлагане на обществени поръчки за енергийно 
ефективни продукти, услуги и сгради от правителствени органи, моля, вижте точки 33 – 42 от 
насоките на Комисията1. 
 
 

1.3 Обща бележка относно верификацията на изпълнението 
 
За много критерии предложеното средство за верифициране е предоставянето на протоколи от 
изпитвания – както за продукти, така и за експлоатационните показатели на системите. За всеки 
критерий са посочени съответните методи за изпитване, на базата на международно признати методи 
за измерване и стандарти. По този начин може да се гарантира, че експлоатационните показатели, 
посочени от участниците, могат да се верифицират, повторяеми са, подлежат на одит и най-вече – 
могат да се сравняват. Публичният орган трябва да реши на кой етап трябва да се представят такива 
резултати от изпитвания. Общо взето не изглежда необходимо да се изисква всички участници да 
представят резултати от изпитвания от самото начало. С цел намаляване на натоварването на 
участниците и на публичните органи при подаване на офертите за достатъчни може да се считат 
декларации, подадени от участниците. След това съществуват различни възможности дали и кога да 
бъдат изисквани изпитванията: 

а) при подаване на офертите: 
За продукти, които ще образуват част от центъра за данни, представянето на това 
доказателство може да бъде изискано от участника с икономически най-изгодната оферта. В 
случай че то бъде счетено за достатъчно, поръчката може да бъде възложена. В случай че 
доказателството бъде счетено за недостатъчно или неотговарящо на изискванията: 

i) когато средството за верификация се отнася до техническа спецификация, 
доказателството може да бъде поискано от следващия участник с най-висок резултат, 
който тогава ще бъде разглеждан за възлагане на поръчката; 

ii) когато средството за верификация се отнася до критерий за възлагане, допълнително 
присъдените точки ще бъдат премахнати, а класирането на офертата ще бъде 
преизчислено, с всички произтичащи от това последици. 

 
1 COM/2013/0762 final, Съобщение от Комисията до Европейския парламент и до Съвета, Прилагане на Директивата относно енергийната 

ефективност — Насоки на Комисията 
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Протоколът от изпитване гарантира единствено, че е изпитана мостра за някои изисквания, а 
не артикулите, които реално ще се доставят съгласно договора. За рамкови договори 
положението може да бъде различно. Този сценарий е разгледан по-нататък в следващата 
точка за изпълнение на договорите и в допълнителните пояснения по-долу. 
 

б) По време на изпълнение на договора: 
На този етап критериите трябва да се отнасят за измерването на експлоатационните 
показатели, например наблюдаване на стойностите на ефективността на използване на 
електроенергията на входа. Препоръчва се критериите, които се отнасят за експлоатационните 
показатели, да бъдат изрично зададени и свързани с тези клаузи за изпълнение на договора, 
така че тези аспекти на техническите показатели да може да бъдат наблюдавани. В случай че 
резултатът от това наблюдение покаже, че предоставената услуга не покрива критериите, 
възлагащият орган има право да наложи неустойки.  
За рамкови споразумения моментът, когато трябва да се представи доказателство, ще зависи 
от конкретните клаузи на договора: 

i) За рамкови споразумения с един оператор, при които отделните артикули, които трябва 
да бъдат доставени, са посочени при сключване на рамковото споразумение и въпросът 
е само колко броя ще бъдат нужни, ще се прилагат същите съображения, както и 
описаните по-горе еднократни договори за доставка. 

ii) За рамкови споразумения, при които предварително се избират няколко потенциални 
доставчици с последващ конкурс между тях, участниците ще трябва единствено да 
покажат на този първоначален етап на предварителен подбор, че те могат да доставят 
артикулите, като покриват минималните изисквания за експлоатационни показатели на 
рамковото споразумение. За следващите договори (или поръчки), които са свързани с 
рамковите споразумения и които се възлагат след конкурс между предварително 
избраните потенциални доставчици, принципно се прилагат същите съображения както 
точки а) и б) по-горе, в случай че трябва да се доказват допълнителни изисквания в 
условията на конкурс. Ако решаваща за конкурса е само цената, тогава трябва да се 
предвиди проверка на етапа на изпълнение на договора. 

Облачните услуги повдигат конкретни проблеми във връзка с потвърждаване на 
експлоатационните качества на центровете за данни, използвани за предоставяне на услугата. 
Това влияе на вида верификация, която трябва да се изиска. Конкретни насоки за възлагане на 
поръчки за облачни услуги има в раздел 1.4 от настоящия документ за критериите. 
Моля, отбележете също, че съгласно член 44, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС, 
възлагащите органи трябва да приемат други подходящи доказателствени средства. Това 
може да включва техническо досие на производителя, когато съответният икономически 
оператор не е имал достъп до протоколите от изпитванията или няма възможност да ги 
получи в съответните срокове. Това е при условие, че липсата на достъп не може да се 
припише на съответния икономически оператор и той докаже, че извършените от него 
строителни работи, доставки или услуги изпълняват изискванията или критериите, посочени в 
техническата спецификация, критериите за възлагане или в условията за изпълнение на 
договора. Дори ако има препратка към удостоверение/протокол от изпитване, изготвен от 
конкретен орган за оценяване на съответствието, който отговаря за извършване на 
изпитванията, възлагащите органи трябва да приемат също и удостоверения/протоколи от 
изпитвания, издадени от други еквивалентни органи за оценяване. 
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1.4 Възлагане на обществени поръчки за облачни услуги 
 

Естеството на предоставяне на облачни услуги означава, че доставчиците могат да представят 
няколко центъра за данни, за евентуално използване съгласно договор. Те също така може да нямат 
възможност предварително да се ангажират с конкретно място, от което ще предоставят всички 
услуги. Това означава, че в зависимост от етапа на обществената поръчка връзката между работата 
на центровете за данни, които ще бъдат използвани, и предметът на поканата за участие в търг 
трябва внимателно да бъде премислена. 
1.4.1 Подготвителен етап на процедурата за възлагане на обществена поръчка/оценка на пазара 
Преди конкурса възлагащите органи могат да изпитат пазарния потенциал на доставчици на облачни 
услуги, за да отговорят на критериите за устойчивост. Това може да включва експлоатационните 
качества на множество центрове за данни, определени като потенциални обекти, които ще бъдат 
използвани за обслужване по договорите.  
1.4.2 Конкурсен етап 
В случай че тези критерии трябва да се приложат за конкурентна тръжна процедура, тогава трябва да 
се направи конкретна връзка между оценяваните центрове за данни и услугите, които трябва да се 
предоставят съгласно договора. За облачните услуги това може да трябва да включва общи 
корпоративни политики, обхващащи центровете за данни, които ще бъдат използвани за обслужване 
по договор. Това обаче повдига конкретни юридически предизвикателства за гарантиране на 
спазването на Директива 2014/24/ЕС относно обществените поръчки. 
Въпреки че в съображение 97 от Директивата относно възлагането на обществени поръчки се 
посочва, че общите корпоративни политики не може да бъдат изисквани за даден критерий, това не 
означава, че тези политики не могат да служат като доказателство за оценка и проверка на конкретен 
критерий. Както е посочено в член 67, параграф 3 от Директивата относно възлагането на 
обществени поръчки, връзката към изискването за предмета обхваща широк спектър от съображения, 
при условие че те са свързани със строителните работи, доставките или услугите, които се закупуват 
съгласно договора. Ако практики и политики на ниво дружество са посочени като форма на 
верификация в даден критерий, тогава те трябва да се отнасят за хардуера/съоръженията, които ще се 
използват при изпълнение на конкретния договор, вместо политиките и практиките на общо 
корпоративно ниво. 
Освен задаване на ограничения в обхвата на изискванията, които могат да се прилагат в тръжните 
процедури, Директивата относно възлагането на обществени поръчки съдържа правила за 
доказателствените средства, които може да бъдат изисквани от операторите. Основният принцип е, 
че съответните еквивалентните методи, сертификати или етикети като цяло трябва да бъдат 
приемани, а при много особени обстоятелства може да се наложи да се вземе предвид декларация от 
самия оператор. 
Всички изисквания трябва да са свързани с мащаба и предмета на договора и трябва да са 
пропорционални на тях. Например доставчик с голям брой центрове за данни не трябва да получи 
допълнителен брой точки, ако наличният му капацитет превишава нуждите съгласно договора, в 
сравнение с доставчик, притежаващ малък брой центрове за данни, които са достатъчни за покриване 
на нуждите съгласно договора. 
Важно е да се отбележи, че всички изисквания в търговете може да важат и за подизпълнителите. 
Затова отдадените под наем или съвместно разположените съоръжения, използвани за предоставяне 
на облачни услуги, трябва да бъдат включени – където е уместно – в обхвата на някои отговори на 
изискванията. 
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1.4.3 Изпълнение на договора 
Изпълнителите може да не желаят да споделят поверителна информация за работата на обектите, 
използвани за предоставяне на услугата. Алтернативно решение би могло да бъде поканата за 
участие в търг изрично да споменава, че изпълнителят трябва да възлага редовни проверки на 
независима трета страна с цел проверка на спазването на съответните критерии за ЗОП, и да 
предоставя отчети на възлагащия орган. Включването на това задължение в поканата за участие в 
търга ще наложи задължение и за възлагащия орган. То обаче би изисквало някои конкретни ресурси 
от страна на възлагащия орган, за да определи и следва този процес. 
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2 КЛЮЧОВИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ 
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ДАННИ И СЪРВЪРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 
На основание на наличните научни доказателства основните въздействия върху околната среда на 
центровете за данни и сървърните помещения са обобщени от гледна точка на жизнения цикъл в 
таблиците по-долу (за допълнителна информация вижте техническия доклад). Същата таблица 
представя и подхода на зелените обществени поръчки на ЕС за смекчаване или намаляване на тези 
въздействия. 

Ключови екологични аспекти  Подходът на ЗОП 

• Потреблението на електроенергия 
от информационните системи 
(основно поради работата на 
сървърите).  

• Потреблението на електроенергия 
от механичната и електрическата 
(МиЕ) система, изисквано основно 
за контрол на вътрешните 
екологични условия на центъра за 
данни. 

• Възникване на потенциални 
опасности от неправилно 
изхвърляне на отпадъци от 
електронно оборудване и 
свързаната с това загуба на ценни 
материални ресурси, включително 
и на критично важни суровини.  

• Потреблението на енергия и на 
материали за производство на 
използваното оборудване за ИКТ. 

• Употребата на газове с голям 
потенциал за глобално затопляне 
(ПГЗ) в охладителни системи. 

• Преки и косвени емисии на 
парникови газове, свързани с 
работата на центровете за данни, 
включително потреблението на 
електроенергия, хладилните агенти, 
производството на ИКТ системи и 
неизползвания потенциал за 
оползотворяване на отделяната 
топлина. 

 • Покупка на енергийно ефективни сървъри. 
• Покупка на услуги, които могат да повишат 

максимално степента на използване на 
сървърите. 

• Закупуване на продукти, при които е 
осъществен контрол върху ограничените 
вещества в опасни съставки. 

• Закупуване на продукти, проектирани така, 
че основните им компоненти могат да се 
ремонтират и/или надстройват. 

• Изискване за прилагане на практики за 
управление на края на жизнения цикъл с цел 
максималното възстановяването на 
ресурсите. 

• Възлагане на услуги за проектиране и 
строителство, които могат да постигнат 
висока енергийна ефективност, включително 
максимална ефективност на механичната и 
електрическата система. 

• Изискване за внедряване на най-добрите 
практики за енергийна ефективност, за 
работата на охладителните системи, 
включително наблюдение и използване на 
атмосферно охлаждане. 

• Изискване за възможно най-голям дял на 
възобновяемата енергия при предоставяне на 
услуги от центрове за данни. 

• Избягване на хладилни агенти с висок ПГЗ 
при предоставянето на услуги от центрове за 
данни, освен ако не бъде доказано, че 
използването на хладилни агенти с ПГЗ, 
близко до нула, не би било възможно поради 
изключителни обстоятелства или би 
намалило енергийната ефективност на 
системата. 

• Предпочитане на продукти/услуги, които 
осигуряват оползотворяване на отделяната 
топлина, напр. в сградни или районни 
топлофикационни мрежи. 

Редът на влиянията не отразява непременно тяхната значимост. 
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Подробна информация за центровете за данни и за сървърните помещения, включително 
информация за съответното законодателство, стандарти и технически ресурси, използвани като 
доказателство, може да се намери в техническия доклад.
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3 КРИТЕРИИ НА ЕС ЗА ЗОП ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ 
3.1 Критерии за подбор 

 Основни критерии Всеобхватни критерии 
Предмет:  
- Закупуване на услуги за ИТ виртуализация или консолидиране 
- Закупуване на услуги за опериране и поддържане на корпоративни центрове за данни или на сървърни помещения 
КП1 Използване на сървър 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. 

Участникът трябва да притежава съответните компетентности и опит в оптимизирането на използването на сървър. Това трябва да включва услуги за виртуализация на сървъри, инструменти и 
софтуер2 за управление на използването и консолидиране на ИТ активите в центровете за данни. 
Верификация:  

Участниците трябва да представят доказателства за предишни проекти с подобни натоварвания, за да се постигне, поддържа и подобрява използването на ИТ оборудването. Това включва описания 
на методите за оптимизиране на използването. Приеманите доказателства включват информация и справки, свързани със съответни договори за последните 3 години, през които са извършвани 
горепосочените елементи. Тези доказателства може да се отнасят или за съответните договори, или за ключов персонал, който ще участва в предоставянето на услугата. То трябва да бъде 
подкрепено и с автобиографии на служителите, които ще работят по проекта, и с техния опит във връзка с него.  

 

Предмет:  
Закупуване на ИТ оборудване с намалено въздействие върху околната среда 

 КП2 Контрол на опасните вещества – ограничени вещества в сървъри, оборудване за 
съхранение на данни и мрежово оборудване 

Трябва да бъде включено, когато се закупува ИТ оборудване. 

Участникът трябва да покаже функционирането на контрола над ограничените вещества 
(КОВ) по веригата на доставки – за продуктите, които трябва да се доставят. КОВ трябва да 
обхваща поне следните области: 

- Планиране/проектиране на продукта; 

- Съответствие на доставчика; 

- Аналитично тестване.  

 
2 Това може да включва виртуализация и оптимизация на съхраняваните данни чрез компресиране, отстраняване на дублирането на данни, тънко обезпечаване, разпределение на данните по нива на съхранение и системи за 
съхранение, дефинирани от софтуер. 
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При внедряването трябва да се следват насоките в стандарта IEC 62476 и да се използва 
базата данни за деклариране на материали в IEC 62474 като основание за откриване, 
проследяване и деклариране на конкретна информация относно състава на продуктите за 
доставка. 

КОВ трябва да се прилагат като минимум за:  

• списъка на Регламента REACH с кандидат-вещества,  

• ограничените вещества и изключенията в Директивата за ограничаване на 
опасните вещества. 

Декларациите за доказване на материалите трябва да бъдат актуални за съответните 
материали, части и монтажни възли на продуктите за доставка. 

Верификация: 

Участникът трябва да представи документация, която описва системата, нейните процедури 
и доказателство за нейното внедряване. 

 

Предмет:  
- Изграждане на нов център за данни 
- Разширяване на съществуващо съоръжение с нов център за данни и инфраструктура за сървърни помещения 
- Закупуване на услуги за консолидиране на съществуващи разпределени сървърни помещения в нов център за данни 
- Закупуване на услуги за опериране и поддържане на корпоративни центрове за данни или на сървърни помещения 
КП3 Управление на енергията за охлаждане 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. 

Участникът трябва да има съответни компетентности и опит в свеждане до минимум на използваната енергия при охлаждане, откриването на възможности за намаляване на енергопотреблението и 
използването на остатъчната отделяна топлина (напр. за отопление на съседни сгради или за районни топлофикационни мрежи). По-специално участниците трябва да предоставят информация 
относно: 

• Способността и уменията на организацията участник и на изпълнителите успешно да откриват и изпълняват мерки за намаляване на енергията и нейното повторно използване. Това 
включва осигуряване на компетентен отговорник за енергията за всеки обект по договора. 

• Работният опит в използването на системи и софтуер за мониторинг за осигуряване на информация за стратегиите за намаляване на енергията, като конкретно се позовава на най-добрите 
практики за „управление на охлаждането“ и „настройки на температурата и влажността“ в Кодекса за поведение на ЕС3/EN 50600 TR99-1. 

Верификация:  

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Участниците трябва да представят доказателства от предишни проекти, свързани с центрове за данни – с подобни характеристики, които показват как са намалили или свели до минимум 
използването на енергия за охлаждане.  

Доказателства под формата на информация и препоръки за конкретни обекти на центрове за данни, които са били обслужвани през последните 3 години. Тези доказателства може да се отнасят или 
за съответните договори, или за ключов персонал, който ще участва в предоставянето на услугата. 

3.2 Техническа спецификация 
 Основни критерии Всеобхватни критерии 

Предмет:  
Закупуване на ИТ оборудване с намалено въздействие върху околната среда 

ТС1 Ефективност на сървъра в активно състояние 

За всеки модел сървър, използван в центъра за данни, изчислената оценка на ефективността в 
активно състояние (EffACTIVE) трябва да бъде по-голяма или равна на минималните прагове на 
ефективността в активно състояние, посочени по-долу. 

Тип продукт  Минимална EffACTIVE  

1 сокет  

Стойка  11.0  

Вертикална кутия  9.4  

2 сокета  

Стойка  13.0  

Вертикална кутия  12.0  

Блейд или многовъзлов  14.0  

4 сокета  

Стойка  16.0  

Блейд или многовъзлов  9.6  

 

Верификация 

Участникът трябва да предостави изчислената ефективност в активно състояние за всеки модел 
сървър, на базата на методологията за измерване на EN 303470. В случай че се предлагат различни 
конфигурации на моделите сървъри, трябва да се обявят тестваните експлоатационни показатели 
на конфигурацията от висок клас и от нисък клас. Друг вариант е верификацията да приеме 

ТС1 Ефективност на сървъра в активно състояние 

За всеки модел сървър, използван в центъра за данни, изчислената оценка на ефективността в 
активно състояние (EffACTIVE) трябва да бъде по-голяма или равна на минималните прагове на 
ефективността в активно състояние, посочени по-долу. 

Тип продукт  Минимална EffACTIVE  

1 сокет  

Стойка  13.0  

Вертикална кутия  11.0  

2 сокета 

Стойка  18.0 

Вертикална кутия  12.0  

Блейд или многовъзлов  20.0  

4 сокета  

Стойка  16.0  

Блейд или многовъзлов  9.6  

 

Верификация 

Участникът трябва да предостави изчислената ефективност в активно състояние за всеки 
модел сървър, на базата на методологията за измерване на EN 303470. В случай че се 
предлагат различни конфигурации на моделите сървъри, трябва да се обявят тестваните 
експлоатационни показатели на конфигурацията от висок клас и от нисък клас. Друг вариант е 
верификацията да приеме формата на резултати от изпитване – за модел с конкретната 
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формата на резултати от изпитване – за модел с конкретната конфигурация, която ще се използва. 

Като верификация може да се използват резултатите, получени за придобиване на право на „СЕ“ 
маркировка или етикет в съответствие с еквивалентни стандарти за изпитване.  

 

конфигурация, която ще се използва. 

Като верификация може да се използват резултатите, получени за  придобиване на право на 
„СЕ“ маркировка или етикет в съответствие с еквивалентни стандарти за изпитване.  

 

ТС2 Работен обхват на ИКТ – температура и влажност 

Прилага се за въздушно охлаждане и когато центърът за данни е проектиран за икономично 
и/или атмосферно охлаждане. Приложимите класове на работните условия са описани в 
Допълнение I. 
Хардуерът за ИКТ трябва да може да работи в рамките на допустимата влажност и температура на 
въздуха, при работни условия от клас А2 на Регламент (ЕС) 2019/424 за екопроектирането, който 
определя изискванията за екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни. 
 
Оборудването трябва да работи в допустимия обхват поне 16 работни часа (не е предвидена 
непрекъсната работа при висока температура). Изпитването трябва да бъде планирано да е 
представително за реални условия на работа (вижте придружаващите пояснителни бележки). 
Методите за изпитване, които се съдържат в европейските стандарти относно класовете работни 
условия за сървъри, разработени в отговор на мандата за проект за стандартизация съгласно 
Регламент (ЕС) 2019/424 за екопроектиране, също може да са подходящи за тази цел. 
Консумираната мощност на вентилатора при нормална и увеличена температура на входа също 
трябва да се отчете, за да се потвърди, че ще бъде спестена енергия. 
Прилага се за течно охлаждане  
Хардуерът за ИКТ трябва да може да работи в температурния обхват на подаваната в 
съоръжението вода, който е посочен в офертата по отношение на класовете W2 и W3 в 
Допълнение II.  

Верификация:  
Участникът трябва да представи спецификация и декларации на производителя за всеки артикул 
от оборудването за ИКТ.   
Участникът трябва да декларира, че работата на моделите сървъри е изпитана за определен брой 
часове, по време на посочен времеви период и в допустимия обхват. Трябва да се представи 
спецификацията на изпитването.  
Информацията и резултатите от тестове, представени за придобиване на право на „СЕ“ 
маркировката, може да се използват като верификация. 
 

ТС2 Работен обхват на ИКТ – температура и влажност 
Прилага се за въздушно охлаждане и когато центърът за данни е проектиран за икономично 
и/или атмосферно охлаждане. Приложимите класове на работните условия са описани в 
Допълнение I. 
Хардуерът за ИКТ трябва да може да работи в рамките на допустимата влажност и 
температура на въздуха, при работни условия от клас А3 на Регламент (ЕС) 2019/424 за 
екопроектирането, който определя изискванията за екопроектиране на сървъри и на продукти 
за съхранение на данни. 
 
Оборудването трябва да работи в допустимия обхват поне 88 работни часа (не е предвидена 
непрекъсната работа при висока температура). Изпитването трябва да бъде планирано да е 
представително за реални условия на работа (вижте придружаващите пояснителни бележки). 
Методите за изпитване, които се съдържат в европейските стандарти относно класовете 
работни условия за сървъри, разработени в отговор на мандата за проект за стандартизация 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/424 за екопроектиране, също може да са подходящи за тази цел. 
Консумираната мощност на вентилатора при нормална и увеличена температура на входа 
също трябва да се отчете, за да се потвърди, че ще бъде спестена енергия. 
Прилага се за течно охлаждане  
Хардуерът за ИКТ трябва да може да работи в температурния обхват на подаваната в 
съоръжението вода, който е посочен в офертата по отношение на класовете W4 и W5 в 
Допълнение II. 

Верификация:  
Участникът трябва да представи спецификация и декларации на производителя за всеки 
артикул от оборудването за ИКТ.   
Участникът трябва да декларира, че работата на моделите сървъри е изпитана за определен 
брой часове, по време на посочен времеви период и в допустимия обхват. Трябва да се 
представи спецификацията на изпитването.  
Информацията и резултатите от тестове, представени за придобиване на право на „СЕ“ 
маркировката, може да се използват като верификация. 

Пояснителна бележка 1: Представително термично изпитване на оборудване за ИКТ 
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Тази бележка определя основата за представителното термично изпитване на оборудване за ИКТ. За да бъде изпитването представително за реалните работни условия, то трябва да е 
предназначено да симулира: 

• кратковременни промени, повлияни от охлаждащото оборудване, например преминаването от атмосферно охлаждане към механична система; 

• кратковременни периоди на излагане на екстремни условия на околната среда, например по време на продължителни летни горещини, и  

• ориентировъчна честота на възникване и на двете събития по-горе, по време на работна година. 
Пояснителна бележка 2: Топлинни характеристики и използвана мощност 
Важно е да се отбележи, че присъждането на допълнителни точки за сървъри, покриващи А3, трябва да се взима предвид в контекста на това дали изборът на сървъри с А2 или А3 намалява общата 
използвана мощност. 
Ако загубата на капацитет заради поддържане на работата на сървърите при 40oC води до използване на повече сървъри, не трябва да се дават допълнителни точки. 
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 ТС3 Проектиране за ремонт и надстройване на сървъри и оборудване за съхранение на 
данни 

Този критерий се прилага единствено за закупуване на нови сървъри и на оборудване за 
съхранение на данни в корпоративен център за данни 

Участникът трябва да предостави ясни инструкции за ремонт или замяна без вреди на 
следните компоненти: 

 устройства за съхранение на данни, 

 памет, 

 процесор (CPU), 

 дънна платка, 

 разширителни карти/графични карти, 

 захранващ блок (PSU), 

 вентилатори, 

 акумулатори. 
Като минимум инструкциите трябва да включват за всеки необходим ремонт и компонент: 

1 вида на операцията; 

2 вида и броя на техниките за закрепване, които трябва да се отключат; 

3 нужните инструменти. 
Инструкциите трябва да се поставят на разположение на упълномощените трети страни, 
включително на брокери, сервизи за резервни части, доставчици на резервни части, 
рециклиращи предприятия и доставчици на услуги за поддръжка, чрез регистрация на 
уебсайта на производителя. Тези инструкции трябва да са достъпни поне 8 години след 
пускането на сървъра на пазара. 

Верификация: 

Участникът трябва да осигури достъп до указанията за ремонт, с цел верификация на 
изпълнението.  

Информацията за ремонт трябва да се предостави съгласно EN 45559:2019 – „Методи за 
предоставяне на информация относно съществените аспекти на ефективността на 
ползващите енергия продукти“. Резултатите от изпитванията, получени за право на 
придобиване на „СЕ“ маркировка, може да се използват като верификация. 
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Предмет: 
Закупуване на услуги за третиране на сървъри, оборудване за съхранение на данни и мрежово оборудване в края на жизнения им цикъл 

ТС4 Управление на края на жизнения цикъл на сървъри, оборудване за съхранение на данни и на мрежово оборудване 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Този критерий трябва да се използва заедно с клауза 3 за изпълнение на договора (КИД3). 

Участниците трябва да осигурят услуга за: 

 повторното използване и рециклирането на целия продукт и/или 
 избирателното третиране на компоненти в съответствие с Приложение VII от Директивата относно ОЕЕО – за оборудване, което е достигнало края на експлоатационния си живот 
 рециклирането на компоненти, за да се възстановят суровини от изключителна важност.   

Услугата трябва да включва следните дейности: 

- събиране; 

- поверителна обработка и сигурно изтриване на данните (освен ако не се извършва вътрешнофирмено); 

- изпитване на работата, обслужване, ремонт и надстройване – за подготвяне на продуктите за повторна употреба4; 

- предлагането на пазара (ремаркетинга) на продуктите за повторна употреба; 

- демонтаж за повторна употреба, рециклиране и/или изхвърляне на компоненти. 

Когато предоставят услугата, те трябва да отчетат дяла на оборудването, подготвено или отново предлагано на пазара за повторна употреба, както и дела на подготвеното за рециклиране 
оборудване.  

Подготовката за повторна употреба и операциите по рециклиране и изхвърляне трябва да се извършват, като изцяло се съблюдават изискванията на член 8 и Приложения VII и VIII на 
(преработената) Директива 2012/19/ЕС относно ОЕЕО и по отношение на списъка с компоненти за избирателно третиране [вижте придружаващата пояснителна бележка].  

Участниците трябва да представят също и доказателства за всички извършвани действия с цел подобряване на рециклирането на суровините от изключителна важност – кобалт (в акумулаторите) и 
неодим (в твърдите дискове) – в съответствие с наличната информация за съдържанието на кобалт и неодим, както е предвидено в Приложение II.3.3 към Регламент (ЕС) 2019/424 относно 
екопроектирането. 

Верификация:  

Участникът трябва да представи подробности за организацията на събиране на оборудването, сигурността на данните, подготовката за повторна употреба, ремаркетинга за повторна употреба и 
рециклиране/изхвърляне. По време на договора това трябва да включва валидно доказателство за съответствието на съоръженията за обработка на ОЕЕО, които ще се използват, и за отделянето и 
обработката на конкретни компоненти, в които може да има суровини от изключителна важност.  

Пояснителна бележка: компоненти, изискващи избирателно третиране 

 
4 Някои държави членки са разработили стандарти и/или схеми, които публичните органи е добре да вземат предвид, за да предоставят по-подробна информация относно начина на подготвяне на оборудването за повторно 
използване и за препродажба. 
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По-долу следват компоненти, които изискват избирателно третиране в съответствие с Приложение VII от директивата относно ОЕЕО: 

• компоненти, съдържащи живак, 
• акумулатори, 
• печатни платки – по-големи от 10 см2, 
• пластмаса, съдържаща бромирани забавители на горенето,  
• флуорохлоровъглероди (CFC), халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) или флуоровъглеводороди (HFC), въглеводороди (НС), 
• външни електрически кабели, 
• кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (PCB), 
• компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, 
• електролитни кондензатори, съдържащи опасни вещества, 
• оборудване, в което има разрушаващи озона газове или чийто потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) е над 15, 
• разрушаващите озона газове трябва да се третират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009. 
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Предмет: 

• Изграждане на нов център за данни 
• Разширяване на съществуваща сграда с нов център за данни и инфраструктура за сървърни помещения 
• Консолидиране на сървърни помещения и/или на центрове за данни в нови или съществуващи центрове за данни 

ТС5 Екологичен мониторинг 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Трябва да се използва при изграждане на нови центрове за данни или при модернизация 

Участникът трябва да докаже, че съоръжението има оборудване и инфраструктура за контрол върху околната среда, които са в съответствие с изискванията и препоръките на стандарта EN 50600-
2-3, като те  и могат да измерват: 

1) температурата в компютърната зала: 

а) температура на подавания въздух; 

б) температурата на отработения въздух; 

в) температурата в студени проходи между редовете (където се използват); 

г) температурата в топли проходи между редовете (където се използват). 

2) Относителна влажност: 

а) външна относителна влажност 

б) относителна влажност в компютърната зала. 

3) Въздушно налягане под пода за достъп (ако има монтиран под за достъп) 

4) Дебит на охлаждащата течност (ако системата за контрол върху околната среда е проектирана така, че да разчита на движението на течности, напр. водно охлаждане). 

Участниците трябва също да представят и детайлността на режима на измерване, който предлагат да инсталират. 

Верификация: 

Участникът трябва да представи схеми и техническа спецификация на системата за мониторинг, която ще инсталира, като трябва да посочи как това осигурява детайлност на отчетените 
измервания в съответствие с EN 50600-2-3. Възлагащият орган си запазва правото да изисква доклад от одит на центъра за данни, от подходяща трета страна, за да се провери прилагането на най-
добрите практики.   
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 ТС6 Най-добри практики за охладителната система – изграждане на нови или 
модернизация на центрове за данни 

Участникът трябва да докаже, че проектът включва „очакваните“ най-добри практики, 
посочени за следните аспекти на структурата, в последната версия на [Кодекса на ЕС за 
поведение/EN 50600 TR99-1]:   

• управлението и структурата на въздушния поток 

• охладителната инсталация 

• климатиците/устройствата за обработване на въздуха в компютърната зала. 

Освен това трябва да се приложат практики за атмосферно и икономично охлаждане (вижте 
също и придружаващата пояснителна бележка), като трябва да се прецени уязвимостта за 
климата и да се направи оценка на риска за охладителните системи. 

Верификация: 

 Участникът трябва да предостави планове и чертежи, които включват най-добрите практики 
на Кодекса за поведение/EN 50600 TR99-1. Възлагащият орган си запазва правото да изиска 
одит на центъра за данни от трета страна, за да се провери прилагането на най-добрите 
практики. 

При участие в Кодекса на ЕС за поведение участникът трябва да представи попълнения 
отчетен формуляр5, който се подава за регистриране в Кодекса на ЕС за поведение, 
включително и описание на плана за изпълнение на очакваните практики. Също трябва да се 
представи и доказателство за статута на участие, издадено от ГД „Съвместен 
изследователски център“ към Европейската комисия. 

Приемането като участник в Кодекса на ЕС за поведение и прилагането на най-добрите 
практики също ще бъдат наблюдавани съгласно клауза за изпълнение на договора. 

 

Пояснителна бележка: практики за атмосферно и икономично охлаждане 

Атмосферното охлаждане/икономичното охлаждане са проекти на охладителни уредби, които се възползват от хладните условия на околната среда, за да се покрият част от или всички изисквания 
за охлаждане на съоръженията, така че зависимостта от форма на механично охлаждане, включително и от компресори, да бъде намалена или дори изцяло изключена, като по този начин става 
възможно значително намаление на енергопотреблението.  

Възможностите за използване на атмосферно охлаждане се увеличават в по-студен и по-сух климат, а и където се използват по-високи нива на зададени температури. 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Предмет: 

• Разширяване на съществуваща сграда с нов център за данни и/или с инфраструктура за сървърни помещения 
• Закупуване на услуги за съвместно ползване на инфраструктура 
• Закупуване на хостинг услуги 
• Закупуване на облачни услуги 

 ТС7 Най-добри практики за охладителни системи – съществуващо съвместно или 
хостване на центрове за данни 

Участникът трябва да докаже, че центърът за данни включва „очакваните“ най-добри 
практики, посочени за следните аспекти на структурата, в последната версия на [Кодекса на 
ЕС за поведение/EN 50600 TR99-1]: 

• управлението и структурата на въздушния поток 

• охладителната инсталация 

• климатиците/устройствата за обработване на въздуха в компютърната зала. 

Освен това трябва да се приложат практики за атмосферно и икономично охлаждане, където 
има възможност за това (вижте и придружаващата пояснителна бележка). 

Верификация: 

Участникът трябва да докаже [актуално участие в Кодекса на ЕС за поведение или 
верификация на изпълнението на очакваните практики от трета страна, както са посочени 
в EN50600 TR99-1].   

Участникът трябва да представи попълнения отчетен формуляр6, който описва степента на 
изпълнение на очакваните най-добри практики – за описаните по-горе аспекти на проекта. 

Възлагащият орган си запазва правото да изисква доклад от одит на центъра за данни, от 
подходяща трета страна, за да се провери прилагането на най-добрите практики.   

Трябва да се представи обосновка за пропускане на някоя от изброените „очаквани“ най-
добри практики. 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Пояснителна бележка: практики за атмосферно и икономично охлаждане 

Атмосферното охлаждане/икономичното охлаждане са проекти на охладителни уредби, които се възползват от хладните условия на околната среда, за да се покрият част от или всички изисквания 
за охлаждане на съоръженията, така че зависимостта от форма на механично охлаждане, включително и от компресори, да бъде намалена или дори изцяло изключена, като по този начин става 
възможно значително намаление на енергопотреблението.  

Възможностите за използване на атмосферно охлаждане се увеличават в по-студен и по-сух климат, а и където се използват по-високи нива на зададени температури. 

Предмет: 

• Изграждане на нов център за данни 
• Разширяване на съществуваща сграда с нов център за данни и инфраструктура за сървърни помещения 
• Консолидиране на сървърни помещения и/или на центрове за данни в нови или съществуващи центрове за данни 

ТС8 Готовност за оползотворяване на отделяната топлина 

Препоръчва се тази техническа спецификация да бъде зададена единствено ако има нужда от 
топлината в обекта или близо до него или ако публичният орган е посочил ясно планирана или 
потенциална възможност в обекта или близо до него. 

Центърът за данни или сървърното помещение, трябва да осигури трасета за бъдещи тръбопроводи 
за пренос на топлина или други характеристики на разположението, за монтиране или улесняване 
на модернизирането на водна система, която достига всеки ред на стойката за сървъри, така че 
течното им охлаждане лесно да се модернизира на по-късен етап.  

 

Верификация:  

Участникът трябва да предостави проектни чертежи, които показват, че ще бъде монтирана водна 
система с разклонения за всеки ред сървъри или че разположението е проектирано така, че лесно да 
бъде модернизирано. 

 

Възлагащият орган си запазва правото да изиска доклад от одит на центъра за данни, от подходяща 
трета страна, за да се провери прилагането на този критерий. 

 

 

 

 

ТС8 Оползотворяване на отделяната топлина 

Критерият трябва да бъде пригоден спрямо наличието на районни отоплителни системи и 
мрежи, което може да включва оползотворяване на топлината в същия обект. Препоръчва 
се да бъде зададена подробна техническа спецификация, ако има достъп. 

Центърът за данни трябва да бъде свързан и да доставя [възлагащият орган определя 
процента]% от отделяната от него топлина на локалните потребители на топлина – изразява 
се като коефициент на повторна употреба на енергията (ERF).7 

ERF трябва да се изчисли за всяко съоръжение, съгласно стандарта EN 50600-4-6:2020 или 
еквивалентен стандарт. 

Верификация:  

Участникът трябва да представи изчисления и конструктивни чертежи на системите и 
връзките за повторно използване на топлината. Доказателства за договорни отношения или 
писма за намерения трябва да се получат от оператора на мрежата.  

Възлагащият орган си запазва правото да изиска доклад от одит на центъра за данни, от 
подходяща трета страна, за да се провери прилагането на този критерий. 

Верификация на ERF от трета страна може да се приеме като доказателство. 

Като доказателство може също да се приемат и верифицирани от трета страна системи за 
енергийно управление (на основание на стандарта ISO 50001) или системи за управление на 
околната среда (на основание на стандарта EMAS или ISO 14001), които отчитат изчисления 
ERF. 

 
7 Това може да включва потребителите в един и същ обект или потребители, свързани към центъра за данни посредством централно отопление 
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 ТС9 Коефициент на възобновяема енергия (REF) 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Възлагащият орган е 
предложил да се тестват пазарът с потенциални доставчици и наличието на предлагане на 
местно ниво, преди да използва този критерий. 

Коефициентът на възобновяема енергия на центъра за данни трябва да бъде равен на 1 (100% 
възобновяема). REF за енергията, доставена и консумирана в центъра за данни, трябва да се 
изчислява съгласно EN 50600-4-3. 

Допринасящото за REF електричество трябва да се подава от възобновяеми източници, както 
е определено в Директива 2009/28/ЕО. 

Верификация: 

Трябва да се декларират REF и данните за подаваното и потребяваното електричество, както 
и профилите на натоварването, върху които се основават изчисленията. 

Верификация на REF от трета страна може да се приеме като доказателство. 

Като доказателство може също да се приемат и верифицирана от трета страна система за 
енергийно управление (на основание на стандарта ISO 50001) или системи за управление на 
околната среда (на основание на стандарта EMAS или ISO 14001), които отчитат изчисления 
REF. 
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 ТС10 Потенциал за глобално затопляне на смес от хладилни агенти 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна 

Вижте също и КВ11 

Среднопретеглената стойност на потенциала за глобално затопляне (ПГЗ), за сместа от 
хладилни агенти, която ще бъде използвана в охладителната система на центъра за данни, не 
трябва да превишава 10, освен ако не бъде доказано, че тези хладилни агенти не може да 
бъдат използвани поради извънредни причини или биха намалили енергийната ефективност 
на охладителните системи.  

Верификация:  

Участниците трябва да отчетат изчислената среднопретеглена стойност на потенциала за 
глобално затопляне, включително и за материалните запаси от хладилни агенти, използвани в 
обектите или за предоставяне на услугата, като те трябва да докажат съответствие с метода, 
описан в Приложение IV на Регламент (ЕС) № 517/2014. 

Система за управление на енергията (ISO 50001) или система за управление на околната 
среда (EMAS или ISO 14001), верифицирана от трета страна, която отчита използването на 
хладилни агенти, може да се приеме като доказателство. 

Извънредните обстоятелства, които възпрепятстват използването на хладилни агенти със 
среднопретеглени стойности на ПГЗ между 0 и 10, се документират. 
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3.3 Критерии за възлагане 
Основни критерии Всеобхватни критерии 

Предмет: 
Закупуване на ИТ оборудване с намалено въздействие върху околната среда 

КВ1 Мощност на сървъра в състояние на неактивност 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Този критерий трябва да се използва единствено в комбинация с ТС1. Съответстващите на ТС1 сървъри след това може да получат допълнителни точки заради мощността си в състояние на 
неактивност. 

Прилага се единствено ако типът продукт (напр. сървъри на стойки или във вертикални кутии, сървъри с 1 сокет или с 2 сокета) и консумираната мощност, която влияе на характеристиките 
на системата (напр. работата на процесора, сървър с или без прекъсване на захранването, памет, дискове, допълнителни устройства), се описват в техническата спецификация.  

С изключение на устойчивите сървъри, ВпС (високопроизводителните сървъри) и сървърите с вградени СУП (спомагателни ускорители на производителността) може да получат максимум Х 
точки [да се определи]. Присъждат се точки за модели сървъри, на базата на нивото на подобряване спрямо минималните прагове на производителността, както се изчислява за даден тип сървъри, 
в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/424 на Комисията, определящ изискванията за екопроектиране на сървъри и на продукти за съхранение на данни. 

Верификация 

Участникът трябва да прецизира изчислението на мощността на сървърите в състояние на неактивност, на базата на изпитване съгласно EN 303470 и в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/424 на 
Комисията (вижте също и придружаващата пояснителна бележка). В случай че се предлага да се използват различни конфигурации от моделите на сървъри, трябва да бъде декларирана 
изпитваната производителност на конфигурацията от висок клас и от нисък клас. Или участникът може да докаже съответствие, като предостави протокол от изпитване на сървър от същия модел, 
с подобна конфигурация. 

Пояснителна бележка: изчисляване на мощността в състояние на неактивност съгласно Регламент (ЕС) 2019/424 на Комисията 

EN 303 470 се основава на версия 2 на методологията за изпитване на SERT [„Инструмент за оценка на ефективността на сървъра“] и , като включва конкретен тест на мощността в състояние на 
неактивност, изчисление на активната мощност и показател за активната производителност. Съгласно изискванията за екопроектиране производителите трябва да направят тази информация 
публично достояние. 

С цел използване на основните критерии, минималният праг за всеки тип сървър трябва да се изчисли според допълнителните компоненти на сървъра, които трябва да се включат в офертата и 
които са включени в поканата за участие в търга. 

Методът за екопроектиране е подробно описан в Допълнение III на настоящия документ с критерии. Всеки праг трябва да се определи съгласно следното уравнение: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i, 

където Pbase е основното допустимо отклонение от мощността в състояние на неактивност в Таблица 3, а ∑Padd_i е сумата от допустимите отклонения от мощността в състояние на неактивност, 
за приложими, допълнителни компоненти, както са определени в Таблица 4. За блейд сървъри Pidle се изчислява, като общата измерена мощност се разделя на броя на инсталирани блейд сървъри 
в изпитваното блейд шаси.  
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 КВ2 Потребление на енергия от сървъра 

Този критерий се препоръчва, в случай че възлагащият орган желае да приеме оферти, 
основани на консумацията на енергия при очакваното полезно натоварване на ИТ, след 
което да наблюдава това по време на работа. Използва се заедно с КИД1. 

Точки се присъждат въз основа на оценката за използваната мощност, изчислена за всички 
видове сървъри и техните конфигурации, които ще се използват в центъра за данни.  

Производителността на различните конфигурации сървъри може да бъде интерполирана от 
данните от изпитванията на високия клас и на ниския клас конфигурации. Изчислението 
може да се основава на работното натоварване, посочено от възлагащия орган.   

Максимален брой точки се дават на офертата с най-ниска консумирана мощност. Всички 
останали оферти ще получат точки пропорционално на най-добрата оферта. 

Верификация 

Участникът трябва да детайлизира изчислението на мощността при работа, на базата или на 
[да се посочи]: 

• метода за консумираната мощност съгласно EN 303470, със стандартизирани 
полезни натоварвания, или 

• протокол от изпитване – посочва се от възлагащия орган. 

Когато производителността на конфигурациите е интерполирана от данните от изпитването, 
трябва да се предостави информация за използваната методология.   

 

Предмет: 
Закупуване на ИТ консолидиране или услуги за виртуализация 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Използва се заедно с КИД 4.2. 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

КВ3 Използване на сървъра 

Точки се присъждат на базата на очакваното средногодишно използване на сървъра, въз основа на изискванията на възлагащия орган за обработката на данните. Точки се дават в съответствие със 
следните обхвати: 

>70%: [посочват се] точки 
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40 – 70%: 0,8 х [посочват се] точки 

25 – 40%: 0,5 х [посочват се] точки 

Верификация 

Участникът трябва да представи моделирането, изчисленията или приблизителните оценки за очакваното използване, на базата на описаните в КП1 инструменти. 

Предмет: 
Закупуване на услуги за третиране на сървъри в края на жизнения им цикъл 

КВ4 Управление на сървърите в края на жизнения им цикъл 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Използва се заедно с критерий ТС4 

Дават се точки на доставчици на услуги за повторно използване и рециклиране, които осигуряват отделянето и рециклирането на печатни платки и на външни кабели, които не са подходящи за 
повторно използване.   

Верификация:  

Участникът трябва да представи удостоверение, че идентифицираните компоненти са рециклирани. 

Предмет: 
Изграждане/модернизиране на нов/съществуващ център за данни 

КВ5 Ефективност на използване на електроенергията (PUE) – проектна PUE 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Прилага се при изграждане/модернизиране на нов/съществуващ център за данни, когато вече може да се определи електропотреблението на ИТ. 

Точки се дават за офертата с проектна PUE с най-добри показатели (dPUE) (пълен набор от определените точки) при даден ИТ товар (напр. 50% от проектното натоварване) и специфични условия 
на околната среда. Стойността на PUE трябва да бъде определена съгласно стандарта ISO/IEC 30134:2016, Част 2, EN 50600-4-2:2016 или еквивалентен стандарт. 
 
Верификация:  

Участникът трябва да представи проектни изчисления, които показват как е изчислена PUE съгласно стандарта ISO/IEC 30134:2016, Част 2, EN 50600-4-2:2016 или еквивалентен стандарт. 

 

Предмет: 
Закупуване на услуги за опериране и поддържане на корпоративен център за данни/сървърни помещения 
КВ6 Ефективност на използване на електроенергията (PUE) – потенциал за подобряване на PUE 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 
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Прилага се при опериране и поддържане на съществуващ център за данни, за който е известна PUE за минали периоди. Може да се прилага и за сървърни помещения, ако имат специална 
инфраструктура за охлаждане.  

Точки ще се дават на базата на изчисления потенциал на участника за подобряване спрямо изходна база за минали периоди за PUE [осигурява се от възлагащия орган]. Приблизителните оценки в 
офертите трябва да се основават на хронологичното ИТ натоварване и условията на околната среда, както е посочено от възлагащия орган. Стойността на PUE трябва да бъде определена съгласно 
ISO/IEC 30134:2016, Част 2, EN 50600-4-2:2016 или еквивалентен стандарт. 
 
Верификация:  
Участниците трябва да предоставят изчисления, които показват как е оценена PUE съгласно ISO/IEC 30134:2016, Част 2, EN 50600-4-2:2016 или еквивалентен стандарт. 
Предмет: 
Изграждане/модернизиране на нов/съществуващ център за данни 

 КВ7 Енергопотребление на охладителната система 
Точки ще се дават въз основа на изчисленото енергопотребление при охлаждане, необходимо за 
работата на проекта за център за данни, при референтни климатични условия за 
местоположението. Точки ще се дават за офертата с най-добри експлоатационни показатели 
(пълен набор от определените точки). 
Верификация:  
Участникът трябва да предостави документация, моделиране и изчисления за процеса на оценка 
на проекта. 

 

  КВ8 Оползотворяване на отделяната топлина (за нови центрове за данни) 

Критерият трябва да бъде пригоден спрямо наличието на районни отоплителни системи и 
мрежи. Препоръчва се да бъде зададен всеобхватен критерий за възлагане, ако публичен орган 
открие идентифицира възможности на местно ниво. 

Точки ще се дават на участници, които се задължат да доставят повече от Х% [процентът се 
посочва от възлагащия орган] от отделяната от центъра за данни топлина, изразени като 
коефициент на повторна употреба на енергията (ERF), на локални крайни потребители. Ще се 
дава допълнителна точка за всеки 10% допълнително доставяна от центъра за данни топлина.  

ERF трябва да се изчисли за всяко съоръжение, съгласно стандарта EN 50600-4-6:2020 или 
еквивалентен стандарт. 

Верификация: 

Участникът трябва да предостави изчисления съгласно стандарта ES 205 200-2-1 на Европейски 
институт за стандарти в далекосъобщенията, или еквивалентен стандарт, и конструктивните 
чертежи на системите и връзките за повторно използване на топлината. Доказателства за 
договорни отношения или писма за намерения трябва да се получат от потенциални 
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потребители на топлината. 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: 

• Възлагане на поръчки за съвместно ползване на инфраструктура 
• Възлагане на поръчки за хостинг услуги 
• Възлагане на поръчки за облачни услуги 
• Управление и техническо обслужване на корпоративен център за данни/сървърно помещение 

 
 КВ9 Оползотворяване на отделяната топлина (за управлявани услуги) 

Препоръчва се този всеобхватен критерий за възлагане да бъде използван, ако услуга се 
закупува чрез обществена поръчка.  
 
Точки ще се дават на базата на декларирания коефициент на повторна употреба на енергията 
(ERF) – за съоръженията, които ще се използват за изпълнение на договора. Точките ще се 
дават пропорционално на участника, който предлага най-висок коефициент на повторна 
употреба на енергията. 
ERF трябва да се изчисли за всяко съоръжение, съгласно EN 50600-4-6:2020 или еквивалентен 
стандарт. 
Верификация:  
Участникът трябва да предостави изчисления съгласно EN 50600-4-6:2020 или еквивалентен 
стандарт.  

Верификация на ERF от трета страна може да се приеме като доказателство. 

Като доказателство може също да се приемат и верифицирани от трета страна системи за 
енергийно управление (на основание на стандарта ISO 50001) или системи за управление на 
околната среда (на основание на стандарта EMAS или ISO 14001), които отчитат изчисления 
ERF. 
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КВ10 Коефициент на възобновяема енергия (REF) 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Точки се дават 
единствено на участници, които покриват минималните изисквания за производителност на ИТ 
и МиЕ системите. За облачни услуги REF може да бъде изискан като средна стойност за 
предоставящите услугата обекти. 

Точки се дават пропорционално на участника, който предлага най-високия REF за своето 
електропотребление. 

REF за енергията, доставена и консумирана в центъра за данни, трябва да се изчислява съгласно 
EN 50600-4-3.8 

Допринасящото за REF електричество трябва да се подава от възобновяеми източници, както е 
определено в Директива 2009/28/ЕО.9 

Верификация: 

Трябва да се декларират REF и данните за подаваното електричество и неговото потребление, 
върху които се основават изчисленията.   

Верификация на REF от трета страна може да се приеме като доказателство. 

Като доказателство може също да се приемат и верифицирани от трета страна системи за 
енергийно управление (ISO 50001) или система за управление на околната среда (EMAS или ISO 
14001), които отчитат изчисления REF. 

 

КВ10 Коефициент на възобновяема енергия (REF) 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Точки се дават 
единствено на участници, които покриват минималните изисквания за производителност на 
ИТ и МиЕ системите. За облачни услуги REF за натоварването може да бъде изискан като 
средна стойност за предоставящите услугата обекти. 

Точки се дават пропорционално на участника, който предлага най-високия REF при 
натоварване, за неговото електропотребление. 

REF за енергията, доставена и консумирана в центъра за данни, трябва да се изчислява 
съгласно EN 50600-4-3. След това профилът на натоварване при генерирането на капацитет 
трябва да бъде отнесен към прогнозния профил на натоварване на центъра за данни.  

Допринасящото за REF електричество трябва да се подава от възобновяеми източници, както е 
определено в Директива 2009/28/ЕО. 

Верификация:  

Трябва да се декларират REF и данните за подаваното електричество и неговото потребление, 
както и профилите на натоварване, върху които се основават изчисленията.  

Верификация на REF от трета страна може да се приеме като доказателство. 

Като доказателство може също да се приемат и верифицирани от трета страна системи за 
енергийно управление (на основание на стандарта ISO 50001) или система за управление на 
околната среда (на основание на стандарта EMAS или ISO 14001), които отчитат изчисления 
REF. 

 
Пояснителна бележка: гаранция за произход 

Всички държави в ЕС са правно задължени, съгласно Директиви 2009/28/ЕО и 2004/8/ЕО, да изградят схеми за гарантиране на произхода, за електричеството от възобновяеми енергийни 
източници. Те осигуряват добра правна основа за верификация. Моля, обърнете внимание, че понастоящем задължителното прилагане на схемите за гарантиране на произхода може да варира 
между държавите членки. 

Друга възможност би била доставчикът да предостави независимо доказателство за факта, че съответно количество електричество е генерирано от източници, определени като възобновяеми (напр. 
търгуем сертификат от независим издаващ орган, който е одобрен от правителството). Трета възможност би била, ако доставеното електричество има екомаркировка Тип-1, чието определение е 
поне толкова стриктно като това в Директива 2009/28/ЕО. 

 
8 ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN 50600-4-3 – Информационни технологии – Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни – Част 4-3: Коефициент на енергията от възобновяеми източници 
9 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници. От 30 юни 2021 г. ще се прилага определението за 
възобновяеми източници, посочено в Директива 2018/2001/ЕС, която отменя Директива 2009/28/ЕО. 
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КВ11 Потенциал за глобално затопляне на смес от хладилни агенти 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна 

Вижте също и ТС10. 

Точки ще се дават на участника според среднопретеглената стойност на потенциала за глобално 
затопляне (ПГЗ) на сместа от хладилни агенти, която ще се използва в охладителната система на 
центъра за данни. Тя трябва да се изчисли съгласно Приложение IV на Регламент (ЕС) № 
517/2014 – вижте пояснителната бележка. Точките ще се дават според следващите 
среднопретеглени интервали на ПГЗ. Може да се дават максимум Х точки [да се определят]: 

• х точки за получените среднопретеглени стойности на ПГЗ – в диапазона от 0 до 10 

• 0,6 х точките за получените среднопретеглени стойности на ПГЗ – в диапазона от 11 до 
150 

• 0,2 х точките за получените среднопретеглени стойности на ПГЗ – в диапазона от 151 
до 750. 

Верификация:  

Участниците трябва да отчетат изчислената среднопретеглена стойност на потенциала за 
глобално затопляне, включително и за материалните запаси от хладилни агенти, използвани в 
обектите или за предоставяне на услугата, като те трябва да докажат съответствие с метода, 
описан в Приложение IV на Регламент (ЕС) № 517/2014.  

Участникът трябва да представи доказателство за употребата на отчетените в изчислението 
хладилни агенти. 

Система за управление на енергията (ISO 50001) или система за управление на околната среда 
(EMAS или ISO 14001), верифицирана от трета страна, която отчита използването на хладилни 
агенти, може да се приеме като доказателство.  

 

Пояснителна бележка: метод на изчисляване на общия ПГЗ на смес от хладилни агенти съгласно Приложение IV на Регламент (ЕС) № 517/2014   

ПГЗ за смес се изчислява като среднопретеглена стойност, получена от сумата на теглото на отделните вещества, умножена по тяхното ПГЗ, освен ако не е посочено друго, включително вещества, 
които не са парникови газове, съдържащи флуор. Формулата е показана по-долу: 

∑(Вещество 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 ПГЗ)  + (Вещество 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 ПГЗ)  + (Вещество 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 ПГЗ, ), 

където % е приносът по тегло с толеранс на теглото ±1%. ПГЗ на хладилните агенти е изброен в Приложение I на Регламент (ЕС) №517/2014. 

Документацията относно количеството и вида флуориран газ вече се изисква от член 6 на Регламент (ЕС) № 517/2014.   
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3.4 Клаузи за изпълнение на договора 
 Основни критерии Всеобхватни критерии 

Предмет: 

• Закупуване на услуги за опериране и поддръжка на корпоративни центрове за данни или сървърни помещения 
  КИД1 Мониторинг на енергопотреблението на ИТ 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Използва се заедно с 
КВ2. 

Изпълнителят трябва да предоставя месечни и годишни данни за ИТ оборудването, което се 
намира в центъра за данни. 
Мониторингът на енергопотреблението трябва да съответства на изискванията и препоръките 
на стандарта EN 50600-2-2. 
 

КИД2 Мониторинг на използването на ИТ оборудването 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Използва се заедно с КВ3 

Изпълнителят трябва да предоставя периодични отчети относно анализа на оптимизацията и постигането на целите на използването, договорени с клиента по време на конкретния ИТ проект. 
Всеки месец доставчикът на услугата трябва да измерва и да докладва степента на използване на сървърите в центъра за данни въз основа на ISO 30134-5.  
 
Предмет: 

• Закупуване на услуги за третиране на сървъри, оборудване за съхранение на данни и мрежово оборудване в края на жизнения им цикъл 

КИД3 Отчитане на крайното местоназначение на сървъри, оборудване за съхранение на данни и мрежово оборудване 

(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Използва се заедно с ТС4 

Изпълнителят трябва да предостави доклад за състоянието на оборудването по складовите наличности, след като всички артикули са обработени за повторна употреба, рециклиране или 
изхвърляне. Отчетът трябва да посочи дела на повторно използваните или рециклираните артикули, както и дали те са останали в ЕС, или са били изнесени. 

За оборудване и компоненти, рециклирани в ЕС, трябва да се приемат следните доказателствени средства относно обработващите съоръжения: 

• разрешително, издадено от националните компетентни органи, в съответствие с член 23 на Директива 2008/98/ЕО, или 

• сертификат за съответствие с техническите изисквания на EN 50625-1 или на равнозначна схема за съответствие, издаден от трета страна. 
Когато оборудването и компонентите са изнесени за повторна употреба или за рециклиране, изпълнителите трябва да предоставят следната информация за превоза и обработката: 
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• информация за транспортирането на оборудване, предназначено за повторна употреба – в съответствие с Допълнение VI на Директива 2012/19/ЕС относно ОЕЕО.   
За ОЕЕО, изнесено с цел третиране извън ЕС – сертификат за съответствие, издаден от трета страна, с минималните изисквания относно ОЕЕО, посочени в критерия, или с минималните 
изисквания на EN 50625-1 или на равнозначна схема за съответствие10. 
 

 
10 Към момента на съставяне на този документ са взети предвид следните схеми за съответствие, за да се изпълнят следните изисквания: изискването на WEEELABEX:2011 относно „Третиране на ОЕЕО“, на стандарта 
„Отговорно рециклиране“ (р.2:2013) за рециклиращите електроника предприятия; на стандарта e-Stewards 2.0 за „Отговорно рециклиране и повторна употреба на електронно оборудване“, на стандарта AS/NZS 5377:2013, за 
Австралия/Нова Зеландия, относно „Събирането, съхранението, превоза и третирането на електрическо и електронно оборудване в края на жизнения му цикъл“. 
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Предмет: 
- Изграждане на нов център за данни 
- Разширяване на съществуваща сграда с нов център за данни и с инфраструктура за сървърни помещения 
- Услуги за консолидиране на съществуващи сървърни помещения и/или на центрове за данни в нови или съществуващи центрове за данни 

  КИД4 Доказване на ефективността на използване на електроенергията (PUE) при 
предаване 

Използва се заедно с КВ5. Доказването и отчитането може да се извършват по модули, 
където това е уместно за конструкцията и за поетапното въвеждане на центъра за данни. 

Пускането в експлоатация на системите/интегрираните системи на центъра за данни трябва да 
включва изпитване, при което натоварването на ИТ оборудването се симулира при частично и 
пълно натоварване, като работата на захранващите и охлаждащите системи е в автоматичен 
режим. 

Общото електропотребление на целия център за данни или на ясно посочен модул, и на ИТ 
оборудването трябва да се запишат заедно с условията на околната среда. Реалната 
производителност след това може да се сравни с целите от КВ5. 

Данните за показване на моментната PUE трябва да се основават на измерените стойности и на 
частично натоварване, съгласно ISO/IEC 30134:2016, Част 2, EN 50600-4-2:2016 или 
равнозначен стандарт. 
 

Предмет: 
Закупуване на услуги по управление и техническо обслужване на корпоративни центрове за данни и сървърни помещения 
КИД5 Мониторинг на входните стойности на ефективността на използване на електроенергията (PUE) 
(едни и същи за основните и всеобхватните критерии) 

Използва се заедно с КВ5 и КВ6 

Операторът на центъра за данни трябва да предоставя годишен отчет със средния показател за годината и с месечните разбити данни за общото енергопотребление на центъра, и с 
електропотреблението на механичните и електрическите системи и на ИТ оборудването. 
 
 
 
 

Предмет: 
- Изграждане на нов център за данни 
- Разширяване на съществуваща сграда с нов център за данни и с инфраструктура за сървърни помещения 
- Услуги за консолидиране на съществуващи сървърни помещения и/или на центрове за данни в нови или съществуващи центрове за данни 
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 КИД6 Изпълнение на проекти с най-добри практики 
Този критерий трябва да се използва заедно с техническа спецификация ТС6 

Въз основа на окончателния проект центърът за данни трябва да бъде [приет за участие в 
Кодекса на ЕС за поведение/верифициран от трета страна по отношение на EN 50600 TR99-
1] по време на изпълнение на договора.  

Участникът трябва да представи окончателните проекти за участие в Кодекса на ЕС за 
поведение. Актуализирани годишни версии на отчетния формуляр трябва да бъдат копирани и 
за възлагащия орган.  

Възлагащият орган си запазва правото да изиска одит на центъра за данни от трета страна, за 
да се провери прилагането на най-добрите практики.   

Предмет: 
Закупуване на услуги по управление и техническо обслужване на корпоративни центрове за данни и сървърни помещения 
 КИД7 Мониторинг на енергопотреблението на охладителната система 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна. Използва се заедно с 
КВ7 

Операторът на центъра за данни трябва да предоставя месечни и годишни данни за 
енергопотреблението на охладителната система на центъра. Мониторингът трябва да бъде 
посочен съгласно указанията на EN 50600-4-2:2016 или на равнозначен стандарт. 

  КИД8 Мониторинг на подаването на отоплението и на връзките 

Включва се, когато центърът за данни се управлява от трета страна – заедно с техническа 
спецификация ТС8 и критерии за възлагане КВ8 и КВ9. 

Операторът на центъра за данни трябва да предоставя средномесечни данни за доставената на 
местните потребители топлоенергия.   
Освен това коефициентът на повторна употреба на енергията (ERF) трябва да се изчислява 
съгласно EN 50600-4-6:2020 или еквивалентен стандарт и да се отчита.  
При поискване трябва да се осигури достъп на възлагащия орган до оборудването и връзките 
на мрежата в центъра за данни – за целите на одита. 
 
 
 
 

Предмет: 

• Възлагане на поръчки за съвместно ползване на инфраструктура 
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• Възлагане на поръчки за хостинг услуги 
• Възлагане на поръчки за облачни услуги 

 
КИД9 Коефициент на възобновяема енергия (REF) 

 Използва се заедно с КВ10 

Операторът на съоръжението за център за данни или на производствен капацитет в обекта/близо до него, трябва всеки месец да предоставя данни за закупената или произведената възобновяема 
енергия. За целите на сравняването операторите, които са трети страни, трябва да предоставят и данни за общото измерено енергопотребление на центъра за данни. 
 
Предмет: 

• Възлагане на поръчки за съвместно ползване на инфраструктура 
• Възлагане на поръчки за хостинг услуги 
• Възлагане на поръчки за облачни услуги 
• Закупуване на услуги по управление и техническо обслужване на корпоративни центрове за данни и/или сървърни помещения 

 КИД10 Потенциал за глобално затопляне от смеси от хладилни агенти 

Включва се, ако се използват критерии КВ11. 

Операторът на проекта за център за данни трябва да наблюдава и верифицира емисиите на 
парникови газове от хладилния агент на охладителната система, както са изчислени на етапа на 
предлагането на оферти. 
Реално наблюдаваните емисии трябва да бъдат отчетени за всяка година експлоатация, въз 
основа на измереното енергопотребление, като се дава възможност за проверка от трета страна 
при поискване. 
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4 ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
„Оценка на разходите за целия жизнен цикъл“ представлява метод за оценяване на 
общите разходи за проучван продукт или услуга. За публичните органи моделът за 
оценка на разходите за целия жизнен цикъл основно се свързва с вида на прилагания 
бизнес модел. В случая със сървърни помещения и с корпоративни центрове за данни 
публичният орган, който притежава центровете за данни/сървърните помещения, 
отговаря за капиталовите разходи (КР), включително за покупката и монтажа на ИТ, 
механично и електрическо оборудване в сградата заедно с нейната инфраструктура. 
Също така публичният орган директно поема разходите за края на жизнения цикъл, 
свързани с извеждането от експлоатация на съоръжението. 
Тенденцията за закупуване на услуги за центрове за данни (напр. модели на съвместно 
ползване на инфраструктура или доставчик на управлявани услуги (ДУУ)) променя 
модела на разходите за публичните органи към по-малко КР и повече оперативни 
разходи (ОР) – под формата на такси за закупуваните услуги. Таблица 1 индикативно 
показва структурата на разходите за жизнения цикъл на центровете за данни и 
сървърните помещения. 

Таблица 1. Индикативни разходи за жизнения цикъл – за собствениците и 
клиентите на центровете за данни. 

Категория разходи Диапазон на разходите за потребителя/клиентите на 
център за данни (процентна разбивка на общите разходи 
за жизнения цикъл) 

 Сървърни 
помещения 

Корпоративен Съвместно 
ползване на 
инфраструктура 

ДУУ 

КР за съоръжения 1 – 5% 15 – 20% 1 – 5% 0% 

КР за ИТ 30 – 60% 30 – 40% 40 – 50% 0% 

ОР за съоръжения 10 – 30% 10 – 15% 5 – 15% 35 – 50% 

ОР за ИТ 20 – 40% 25 – 35% 30 – 40% 50 – 70% 

Извеждане от 
експлоатация 

5 – 10% 5 – 10% 1 – 5% 0% 

Край на жизнения 
цикъл на съоръжения 

1 – 5% 1 – 5% НП НП  

 
 Критериите на ЕС за зелени обществени поръчки за центрове за данни, помещения за 
сървъри и облачни услуги ще имат положително влияние върху някои от основните 
разходи, които трябва да се вземат предвид през жизнения цикъл на центъра за данни. 
Въпреки че е много е трудно да се изчисли конкретното спестяване на разходи, 
прилагането на тези критерии има голям потенциал за снижаване на разходите през 
жизнения цикъл. Количествено описание на очакваното въздействие на всеки набор от 
критерии върху разходите за целия жизнен цикъл е дадено по-долу: 
Разходи, свързани с ИТ оборудване 
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• Критериите за енергийната ефективност на сървърите може да 
доведат до намаление на ОР за съоръжението (поради директното 
снижаване на електропотреблението от сървърите). Това може да доведе 
и до увеличаване на изчислителната мощност на центъра за данни и по 
този начин да се избегне нуждата от увеличаване на инфраструктурата и 
на свързаните с нея разходи (това засяга КР и ОР). 

• Критериите за оптимизиране на сървърите: по-интензивното 
използване намалява КР, защото една и съща работа се постига с по-
малко ИТ оборудване. Освен това ОР за енергия се снижават, тъй като 
това намалява потребностите от охлаждане на механичните и 
електрическите компоненти. 

• Критериите за управление на края на жизнения цикъл може да се 
използват за насърчаване на производителите и на специализираните в 
обработката на ОЕЕО предприятия да оферират за наличното оборудване 
в края на жизнения му цикъл. Това може да даде възможност за 
възстановяване на част от остатъчната стойност на оборудването. 

• Критериите за възможността за ремонт и модернизиране на ИТ 
оборудването може да допринесат за намаляване на оперативните 
разходи за поддръжка на оборудването (ОР за ИТ). През жизнения цикъл 
на даден център за данни този разход може да стане равен на 
първоначалните капиталови разходи.  

• Критерии за функционалния обхват на ИКТ: разходите за охлаждане 
са един от основните фактори в общите разходи за ток на големите 
центрове за данни. Закупуване на ИТ оборудване, което може да издържа 
на по-разнообразни условия на околната среда (за операции, които не са 
непрекъснати), оказва положително влияние на гъвкавостта и на 
разходите на центъра за данни. Това е уместно, ако позволява въвеждане 
на атмосферно охлаждане и/или на икономични охладителни системи, 
като така се намаляват инсталираният капацитет на МиЕ и капиталовите 
и оперативните разходи за съоръжението. Въпреки че се очаква КР за ИТ 
да бъдат по-големи, спестените разходи за енергия ще бъдат повече от 
това първоначално увеличение на покупната цена. 

 
Разходи, свързани с механичните и електрическите системи 

• Критерии за ефективността на използване на електроенергията 
(PUE): може да се следват няколко стратегии за намаляване на PUE, като 
например комбиниране на подобренията в ефективността на 
механичното и електрическото оборудване, условията на експлоатация и 
топлинния разчет. Намаляването на енергопотреблението намалява 
оперативните разходи. 

• Критерии за повторното използване на отпадъците: потенциалните 
разходи и ползи много зависят от обекта, но може да се добави стойност, 
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ако има налично районно централно отопление или се планира такова. 
Допуска се, че отделяната топлина не се използва отново, където няма 
търсене. Казуси, основани на охлаждано от въздуха ИКТ оборудване и на 
термопомпи, определят срокове за изплащане от около 3 години, когато 
районното централно отопление е частично финансирано от трета страна. 
Охлаждане с течност, което позволява топлината да бъде улавяна при по-
високи температури, може да увеличи привлекателността заради 
намалените или елиминирани инвестиционни (и оперативни) разходи за 
инвестиране в термопомпи. 

• Критерии за контрол върху работните условия, най-добри практики 
за охладителни системи: намаляването на потребностите от охлаждане 
влияе положително на разходите през жизнения цикъл на центъра за 
данни – съгласно ОР за съоръженията. Някои практики позволяват 
намаляване на нужния инсталиран капацитет на МиЕ оборудване, което 
също може да позволи намаление на капиталовите разходи. 

• Критерии за употребата на хладилни агенти: ако традиционните 
хладилни агенти с голям ПГЗ бъдат избегнати, като се монтира 
атмосферно охлаждане или икономични решения за охлаждане, 
оперативните разходи може да бъдат намалени в сравнение с 
традиционните климатични инсталации, като се допусне, че нужната 
инвестиция ще се изплати за по-малко от 10 години11. Трябва обаче да 
бъдат взети предвид значителните разходи за инвестиции, особено за 
малки сървърни помещения и за вградени в сградите центрове за данни 
със среден размер. Освен това очаква се постепенното премахване на 
флуоросъдържащите парникови газове в хладилните агенти да доведе до 
по-високи експлоатационни разходи там, където все още се използват 
традиционни хладилни агенти. Това може да стимулира пазара да 
използва други алтернативи, които са по-благоприятни за климата и 
евентуално по-евтини. 

• Критерии за фактора „възобновяема енергия“: разходите ще варират 
в зависимост от пазара, доставчика и конкретното разположение на 
центъра за данни. 

 
  

 
11 Благоприятна за климата климатизация с натурални хладилни агенти. Концепции за оборудване на нежилищни сгради с 
центрове за данни. Федерално министерство на околната среда, строителството и ядрената безопасност (BMUB) и германската 
Агенция за околната среда. Декември 2016 г. Може да се намери на адрес: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-
friendly-air-conditioning-natural. 
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ДОПЪЛНЕНИЕ I: КЛАСОВЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА 
ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ 

В таблица 2 по-долу са описани класовете на работните условия съгласно Регламент 
(ЕС) 2019/424, който определя изискванията за екопроектирането на сървъри и 
продукти за съхранение на данни. 
Таблица2: Класове условия на експлоатация за сървъри и за продукти за 
съхранение на данни 

 Температура на въздуха – °C Диапазон на влажността, без 

кондензация 

  

Клас на 

условията на 

експлоатаци

я 

Допустим 

обхват 

Препоръчителен 

обхват 

Допустим 
обхват 

Препоръчителе

н обхват 

Макс. 

температура 

на 

оросяване 

(°C) 

Максимална 

скорост на 

промяна 

(°C/ч) 

A1 15 – 32 18 – 27 –12°С 
температура 
на оросяване 
(ТО) и 8% 
относителна 
влажност 
(ОВ), до 

17°С ТО и 
80% ОВ 

–9°C ТО, до 

15°С ТО и 60% 

ОВ 

17 5/20 

A2 10 – 35 18 – 27 –12°C ТО и 
8% ОВ, до 

21°С ТО и 
80% ОВ 

Същото като 

А1 

21 5/20 

A3 5 – 40 18 – 27 –12°C ТО и 
8% ОВ, до 

24°С ТО и 
85% ОВ 

Същото като 

А1 

24 5/20 

A4 5 – 45 18 – 27 –12°C ТО и 
8% ОВ, до 

24°С ТО и 
90% ОВ 

Същото като 

А1 

24 5/20 
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ДОПЪЛНЕНИЕ II: КЛАСОВЕ УСЛОВИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ТЕЧНО 
ОХЛАЖДАНЕ 

 В таблицата по-долу са описани класовете условия на експлоатация, за температурата 
на подаваната в съоръжението вода и свързаното с нея оборудване за охлаждане, което 
се изисква за класа, посочен в Указанията на Американското дружество на инженерите 
по отопление, охлаждане и климатизация относно охлаждането с течност12. 
Таблица 3: Класове условия на експлоатация за охлаждане с течност 

Клас 

 

Основно топлоотдаване 

 
Допълнително оборудване за охлаждане 

Темп. на подаваната в 
съоръжението вода (°C) 

W2 

 

Чилър/охладителна кула 

 
Водоподгревател (със сух охладител или 
охладителна кула) 

2 – 27 

 

W3 

 
Охладителна кула Чилър 2 – 32 

W4 
Водоподгревател (със сух 
охладител или охладителна 
кула) 

НП 

 

2 – 45 

 

W5 

 
С централно отопление за 
сградата или района 

Охладителна кула > 45 

  

 
12 Американско дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация (2011). Насоки 
относно топлинните аспекти на обработващи данни среди, които се охлаждат с течност.   
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ДОПЪЛНЕНИЕ III: МОЩНОСТ В СЪСТОЯНИЕ НА НЕАКТИВНОСТ 
Съгласно Регламент (ЕС) 2019/424 на Комисията, определящ изискванията за 
екопроектиране на сървъри и на продукти за съхранение на данни, мощността на 
сървърите в състояние на неактивност (Pidle), с изключение на устойчивите сървъри, 
ВпС (високопроизводителните) сървъри и сървърите с вградени СУП, се изчислява 
посредством следното уравнение: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i, 
където Pbase е допустимото отклонение от основната мощност в състояние на 
неактивност  в Таблица 4, а ∑Padd_i е сумата от допустимите отклонения от мощността 
в състояние на неактивност за приложимите допълнителни компоненти, както са 
определени в Таблица 5. За блейд сървъри Pidle се изчислява, като общата измерена 
мощност се разделя на броя на инсталирани блейд сървъри в изпитваното блейд шаси. 
За многовъзлови сървъри броят на сокетите се брои за един възел, а Pidle се изчислява 
като общата измерена мощност се раздели на броя на монтираните възли в тестваното 
съоръжение.   
Таблица 4: Допустими отклонения от основната мощност в състояние на 
неактивност 
Тип продукт Допустимо отклонение от основната мощност в 

състояние на неактивност, Pbase (W) 

Сървъри с 1 сокет (нито блейд, нито многовъзлови 
сървъри) 

25 

Сървъри с 2 сокета (нито блейд, нито многовъзлови 
сървъри) 

38 

Блейд или многовъзлови сървъри 40 

 

Таблица 5: Допълнителни допустими отклонения от мощността в състояние на 
неактивност – за допълнителни компоненти 
Характеристики на 
системата 

Прилага се за Допълнителното допустимо 
отклонение от мощността в състояние 
на неактивност 

Производителност на 
ЦП 

Всички сървъри 1 сокет:  10 × PerfCPU W 
2 сокета:  7 × PerfCPU W 

Допълнителен 
захранващ блок 

Допълнителен захранващ блок, монтиран 
изключително за прекъсване на захранването 

10 W на захранващ блок 

HDD или SSD За един монтиран HDD или SSD 5.0 W на един HDD или SSD 
Допълнителна памет Инсталирана памет, по-голяма от 4 GB 0.18 W на един GB 
Допълнителен, 
буфериран DDR канал 

Инсталирани, буферирани DDR канали, с 
повече от 8 канала 

4.0 W на буфериран DDR канал 

Допълнителни 
вх./изх. устройства 

Монтирани устройства, с повече от два порта, 
с ≥1 Gbit, етернет на дъното 

< 1 Gb/s: без допустимо отклонение 
= 1 Gb/s: 2,0 W / Активен порт 
> 1 Gb/s и < 10 Gb/s: 4,0 W/ Активен порт 
≥ 10 и <25Gb/s: 15,0 W/Активен порт 

≥ 25 Gb/s и <50Gb/s: 20,0 W/Активен порт 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/Активен порт 
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