
Едно име – 4 дейта центъра
www.sdc.bg



SDC 1
- Намира се в София, в близост до метростанция Младост 1
- Изграден в съответствие с изискванията на TIER III
- Сградата е специално проектирана за център за данни
- Отговаря на най-високите изисквания за устойчивост при
земетресение

Площ 1250 кв.м.

Технически параметри

Захранване 2N

Охлаждане N + 1

Сигурност 24/7 проф. охрана
Видеонаблюдение
Контрол на достъпа

Близост до летище София 

Паркинг за клиенти

150 м. от метростанция Младост 1 

Денонощна охрана

Използва чиста енергия

Колокация на:

www.sdc.bg



SDC 2
- Съоръжението е в процес на изграждане и е разположено
непосредствено до SDC-1
- Очаквана дата на откриване - краят на 2021 г.
- Съответства на изискванията на TIER III
- Отговаря на най-високите изисквания за устойчивост при
земетресения

Площ 1400 кв.м.

Технически параметри

Захранване 2N

Охлаждане N + 1

Сигурност 24/7 проф. охрана
Видеонаблюдение
Контрол на достъпа

Близост до летище София 

Паркинг за клиенти

150 м. от метростанция Младост 1 

Денонощна охрана

Използва чиста енергия

Колокация на:

www.sdc.bg



SDC Столник
- Намира се в близост до най-голямата подстанция в ЮИЕ
- На 20 минути от летище София
- Част е от Data Center Park Stolnik - най-големият телекомуникационен хъб в 
региона с неограничен капацитет на пространство и електрозахранване
- Предлага услуги с различни технически параметри и ниво на 
резервираност
- Специално проектирани зали за крипто майнинг

Площ 6000 кв.м.

Технически параметри

Захранване 2N

Охлаждане N + 1

Сигурност 24/7 проф. охрана
Видеонаблюдение
Контрол на достъпа

www.sdc.bg

Склад

Паркинг за клиенти

Антенно поле

Офиси до залите за колокация 

Зали за срещи и почивка, кухня 

Използва чиста енергия

Колокация на:



SDC Русе
- Стратегическо местоположение - намира се на 70 км. от Букурещ
- Основна точка на присъствие на BFOR - най-краткият оптичен кабелен
маршрут между Румъния и Турция
- Предпочитано място за предоставяне на непрекъсваеми IT и дейта център
услуги (disaster recovery services)
- Предпочитана точка на присъствие на основните Tier 1 доставчици

Площ 380 кв.м.

Технически параметри

Захранване 2 (N+1)

Охлаждане N + 1

Сигурност 24/7 проф. охрана
Видеонаблюдение
Контрол на достъпа

Лебедка за тежки и извънгабаритни 
товари
Aнтенно поле

www.sdc.bg

Колокация на:



Предимства

www.sdc.bg

Денонощна, 
професионална 
поддръжка

Достъп до вече 
изградена 
инфраструктура

По-ниски разходи за 
ток, поради 
ефективното 
охлаждане на дейта 
центровете.

Надеждна, 
непрекъсваема и 
резервирана услуга

Стратегическо 
географско 
положение между 
Европа и Близкия 
Изток.



Hands-on-site Live stream
Удобно е, сигурно и лесно! 

www.sdc.bg

Имате възможност да следите и управлявате инсталирането и 
обслужването на Вашето оборудване от разстояние.

Заявявате услугата по имейл или телефон и до 15 мин. 
oт заявката, наш инженер е вече на линия с вас.

15мин.



За повече информация и 
конкретни запитвания:
www.sdc.bg 

contact@neterra.net

+359 2 975 16 16

Последвайте ни:

@sofiadatacenter

Sofia Data Center

#sofiadatacenter
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