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Резюме: Настоящия доклад представя основните технически и финансови 
параметри от реализиран приложен проект за доизграждане и развитие на мрежата 
за достъп до интернет информационните услуги в университетски кампус. 
Използвания подход се основава на принципа технически ползи и направени разходи при 
дефинирани минимални технически изисквания на системата. Отчетени са и някой 
конкретни обективни и субективни особености на обекта. 

 
Въведение 

 
Съвременните информационни системи изискват осигуряване на все по-голям 

капацитет, както на основните интернет магистрали, така и на крайната свързаност на 
потребителите. Отдавна отмина и времето в което се оптимизираше големината на 
всеки информационен поток с оглед минимално натоварване на мрежата. Напротив 
днес за преноса на единица информация не е необходимо само тя да се дигитализира и 
предаде, а това в повечето случаи става посредством аудио и видео предаване на 
същата, т.е. в така наречената online-meeting система т.е. среща на „живо” в мрежата. 
Разбира се тук се включват и така наречените информационни потоци от всякакво 
естество (телевизия, предавания, парични преводи и много други). В университетите и 
другите академични и образователни институции са специфични има и такива потоци 
от информация свързана с обучението и преквалификацията. 

В настоящия доклад се представят основните технически и финансови 
параметри на реновираната и доизградена информационна мрежа и система за 
свързване с интернет мрежата на територията на университетския кампус на ВТУ 
„Тодор Каблешков”. Информационната мрежа има двукомпонентна същност и включва 
в себе се жична и безжична свързаност характеризиращи се с висок капацитет на 
предаване на данните, както и мобилност на безжичната връзка. Подборът на 
информационните компоненти на системата се базират на анализа технически ползи и 
направени разходи и съобразно дефинираните технически изисквания към нея. 
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Технически параметри на мрежата 
 

Изградената компютърна мрежа има двукомпонентен модулен характер и 
съдържа жичен и безжичен вътрешен достъп до крайните устройства. Изходящата 
точка преминава през опорен рутер с 2х1 Gbps мрежови интерфейса. По-долу са 
изброени основните компоненти на реновираната и доизградената мрежа: 

-оптичен канал и свързаност на вътрешната мрежа към интернет пространството 
с капацитет 250 Mbps; 

-оптична свързаност на мрежата между отделните корпуси с капацитет 1 Gbps; 
-вътрешна медна мрежова свързаност с капацитет 1 Gbps, като в крайните точки 

е осигурен капацитет от 100 Mbps; 
-вътрешна безжична зона на свързаност от тип WiFi със 100% осигурен 

капацитет: 802.11n Draft: up to 300 Mbps; 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps; 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps; 

-програмируемо активно мрежово оборудване 10/100/1000 Mbps (SMC6128L2); 
-WiFi мрежово оборудване и антени (Wireless N Gbit Router ASUS RT-N16, 

300Mbps, 2xUSB, Linksys WRT-54GL, EnGenius EAP-9550); 
-опорен router за връзка към интернет (Mikro Tik). 
По комуникационния оптичен канал се предоставя комплексна IT услуга, 

включваща доставка на телефонни разговори и интернет. Създаден е също преходен 
модул към корпоративната телефонна централа, чрез който се осигурява необходимия 
телефонен капацитет. 

На фиг. 1 се представя общия модел на информационната мрежа. Самата мрежа 
съдържа в себе си множествено покритие с над 1 200 опорни точки за жичен достъп, 
като е осигурена възможност за допълнително увеличаване на техния брой. 

 

 
 

Фиг. 1. Обща схема на хардуерния модел на мрежата. 
 

Безжичната WiFi свързаност е реализирана, чрез монтиране на необходимия 
брой устройства и антени по схема на диференцирано разположение, чрез което се 
гарантира висока степен на покритие и мобилност на сигнала. 
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Финансови параметри на доизградената система 
 

Изградената система е реализирана на два етапа: 
-първият етап включи изграждане на системата в рамките на блок № 1 на 

студентските жилищни помещения; 
-вторият етап включи изграждане на системата в рамките на блок № 2 на 

студентските жилищни помещения. 
В следващата таблица 1 са дадени окрупнените параметри на разходите по 

изграждане на системата. 
Подбраните хардуерни компоненти са на базата на целенасочено проучване на 

необходимостите за разпространение на информационен ресурс и е на базата на 
съвременни IT компоненти покриващи изискванията на проекта. Допълнително бяха 
направени и инвестиции за модернизиране и реаранжиране на магистралните кабели на 
мрежата, което също е заложено като разходи в таблица 1. 

Таблица 1 
Компонент (дейност) на проекта по изграждане на информационната 
мрежа  

РАЗХОДИ (без ДДС) 
ДОСТАВКА

 МОНТАЖ  

Пасивни компоненти (UTP/FTP кабели, розетки, канали, дюбели, конектори,  
пач-панели и др.)  

12 086,59  7 839,06  

Активни компоненти на вътрешната мрежа (Switches, Routers)  7 485,00  2 530,00  

Wi-Fi aктивни компоненти на вътрешната мрежа (Access point, антени, кутии 
и др.)  

2 900,00  980,00  

Непрекъсваемо захранване (UPS), захранващи кабели, конпоненти и др.  532,00  -  

Метална скара и ранжиране на магистралните кабели на мрежата  620,00  2 900,00  

Настройка и програмиране на устройствата в мрежата  -  1 500,00  

Обща стойност на проекта  23 623,59  15 749,06  

ВСИЧКО  39 372,65 лв.  

 
 

Заключение 
 
Изградената мрежа е свързана с реализацията и продължението на пилотен 

проект, чрез който се осигурява качествено разпростренение на информационните 
интернет услуги в университетския кампус на ВТУ „Тодор Каблешков”. Основните 
характеристики са свързани с реализирането на кабелно и безжично свързване до 
всички жилищни помещения в кампуса, като безжичния достъп е реализиран чрез 
подходяща схема за излъчване с цел осигуряване на максимално покритие на 
територията, както и оптимално разпределение на трафика и натоварване на 
безжичните устройства. 

Финансовите параметри на изградената система са базирани на принципа 
технически ползи и разходи. Предвидено е съобразно заложените такси към наема за 
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ползване на услугите системата да се откупи за по-малко от година и да генерира 
съизмерима с нейната цена печалба за по-нататъшния период на ползване. 
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