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ПРОТОКОЛ
от

10 юли 2019 г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по 
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1833/02.07.2019г. за определяне и подготвяне на 

прогнозна стойност, срок на договор, техническа спецификация и нареждане по 
образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за 
възлагане по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП. събиране на 

оферти с обява с предмет "Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни 
книги и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните 

разработки и публикациите“, по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в 
обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели -  гарант за по- 
добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен разтеж“,
/код, съгласно общия терминологичен речник /CPW: 4861 0000/.

В 09:00 часа на 10 юли 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
комисия назначена със Заповед на Зам.-ректора по ФПД № РД-06-1833/02.07.2019 за 
определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на договор, техническа 
спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на 
обществена поръчка с ред за възлагане по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и 
шеста от ЗОП, събиране на оферти с обява с предмет "Закупуване на достъп до научни 
бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на 
оригиналността на научните разработки и публикациите“, по проект BG05M20P001- 
2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и 
преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален 
фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, /код, 
съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, се събра в състав:

1. Свилен Столаров -  председател -  Пом.-ректор;
2. Владимир Новаков -  член -  Експерт „Обществени поръчки”;
3. Ива Игнатова -  член -  Юрист по проект BG05M20P001-2.009-0036;
4. Влади Куршумов -  член -  Координатор по проект BG05M20P001-2.009-0036.

В изпълнение на заповедта на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
1833/02.07.2019г., комисията обсъди параметрите на обществената поръчка. По 
отношения на прогнозната стойност по Обособена позиция 1 предмет "Закупуване на 
достъп до научни бази данни с електронни книги”, бе представено извършеното ло-рано 
пазарно проучване от Ива Игнатова и Влади Куршумов, доклад от което е приложено 
към настоящия протокол. Резултатите от него показват, че цените на електронните книги
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средно са около 68 лв. без включен ДДС, като цената зависи от множество фактори като 
година на издаване, големина на съответната колекция, характер на изданията и др.

Предвид характеристиката и потребността на представителите на целевата група, 
комисията прецени, че:

Първо, от интерес за Възложителя на обществената поръчка е да бъде закупен 
достъп до нови научни заглавия, т.е. такива с година на издаване след 2017 г., поради 
което предложението е в спецификацията на поръчката да бъдат заложени следните 
позиции:

___________________Колекция:___________________
Springer Nature E-books Copy Right Year 2018 

Emerald E-books Business, Management and Economics 
EBSCO E-books, колекции 

- Accounting and Finance -  2018
- Business-2017
- Business -  2018

- Economics -  2018

c общо за всички колекции не по-малко от 700 научни заглавия.

Второ, предвид изложеното по-горе пазарно проучване и докладът към него, 
комисия определи прогнозна стойност за Обособена позиция 1. „Закупуване на достъп до 
научни бази данни с електронни книги“ да бъде 48 000.00 лв. (без вкл. ДДС).

Трето, комисията предлага срокът на договора по обществената поръчка да бъде 
обвързан със срока за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.009-0036, а именно до
31.12.2019 г.

По отношение на Обособена позиция 2 „Абонамент за платформа за проверка 
на оригиналността на научните разработки и публикациите“, комисията разгледа 
параметрите на различни съществуващи платформи и техните параметри, като:

1. SwiftPlag -  цената при проверка на текст, съдържащ 75 000 думи възлиза на 
212 евро, съгласно официалната интернет страница на платформата. Проверката е сред 
90В+ източници, включително научни публикации и интернет. При проверка 
подчертава дублирания текст в червено, използваните цитати в зелено, а в синьо -  
текстовете, които са присвоени, но не дословно.

2. UNICHECK -Платформата предлага проверка на оригиналността на 
разработки сред 40В+ интернет страници, образователни портали и институционални 
библиотеки. Предлага показване на процента на еднаквост на проверявания текст, 
както и обобщава цитатите и преразказаните текстове. Цената, съгласно официалната 
интернет страница е 140 долара за проверка на 2000 страници текст. Към момента 
платформата обслужва над 1300000 студенти, 1100 институции от над 69 страни. Може 
лесно да се интегрира с различни образователни платформи.
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3. Ithenticate -  платформата предлага проверка за плагиатство за нуждите на 
научни организации, като извършва проверка сред статии, книги, журнали и друго 
съдържание, публикувано от изследователи от целия свят. Позволява качване на 
архивирани файлове. Резултатите от проверката се визуализират под формата на 
процент на съвпадение, като се показва и пълния текст на оригиналния източник. 
Цената за проверка на текст от 75 000 думи възлиза на 300 долара.

Имайки предвид посочените по-горе особености на някои от съществуващите 
платформи за проверка на оригиналността на текстове, комисията заключи, че:

Първо, при определяне на прогнозната стойност по обособената позиция следва 
да се изходи от потребностите на представителите на целевата група по отношение на 
брой думи /страници/, подлежащи на проверка (не по-малко от 1 000 000 думи).

Второ, при определяне на критериите следва да се търси платформа за проверка 
на оригиналността, която се използва при публикации в списания, включени в 
световните научни бази данни Scopus&Web of Science.

Трето, предложение за спецификация, която да бъде включена в процедурата по 
Обособена позиция 2 е както следва:

Общи характеристики и 
функционалности

1. Софтуер, насочен към проверка за плагиатство за
нуждите на научни организации.

2. Проверка за оригиналност на цели научни 
трудове, проверявани чрез достъп д о . статии, 
книги, журнали и друго съдържание, 
публикувано от изследователи от целия свят.

Достъп до 1. приблизително 50 млн. статии, книги, сборници
от конференции и др. от общо над 110 000 
научни, технически и медицински журнали.

2. 100 млн. публикувани научни трудове от 
журнали, периодични издания, списания, 
енциклопедии и резюмета.

3. 60 млрд. актуални и архивирани уеб страници.
4. 300 000 дисертации, налични в бази данни.

Начин на работа Чрез:
1. Възможност за качване на документ в 

платформата на софтуера.
2. Сравняване на съдържанието на документа чрез

технология за проверка на оригиналността.
3. Възможност за сравнения между два зададени

документа.
4. Визуализиране на резултати под формата на

„репорт за оригиналност“.
Системни изисквания при 

използването на продукта
1. По отношение на операционни системи за работа 

- Microsoft® Windows® 7+, Mac OS X vl 0.4.11 +

3

0 l .0 l .0 lF M



/'"'N

2. По отношение на използвани интернет браузъри - 
Firefox 38+, Chrome 45+, Safari 10+, Internet 
Explorer 11

Поддръжка на езици Възможност за търсене на съдържание най-малко 
на следните езици: 

английски, френски, немски, италиански, испански, 
руски, хърватски, чешки, датски, холандски, 
унгарски, норвежки, полски, португалски, 
румънски, сръбски, словашки, словенски, 
шведски, гръцки и турски.

Възможност са сравняване на зададени текстове с 
такива на същия език.

Поддържани документални 
формати

MS Word, Excel (.xlsm),Word XML, WordPerfect, 
PostScript, PowerPoint (.PPT, .PPTX), PDF, 
HTML, RTF, HWP, OpenOffice . (ODT) 
andplaintext

Размер на документите, които 
могат да бъдат проверявани

Проверка на документи до 400 страници, до 100 MB 
и до 25 000 думи в документ.

Тип на проверяваното 
съдържание

Текст, изображения, таблици и графики

Други специфични 
функционалности

Да позволява:
1. качване на архивирани (zippedupload) документи

в платформата за проверка.
2. качване на документи чрез изрязване и поставяне

(cutandpaste).
3. качване на документи чрез плъзгане и пускане

(draganddrop).
4. организиране на документите в папки, 

включително действия като редактиране, 
преместване, перманентно изтриване и търсене.

Изисквания по отношение на 
визуализираните резултати 

от проверката

Да се включват:
1. източниците на съвпадение на съдържание, 

библиография и съдържание.
2. да има възможност за преглед в по-голям 

подробен файл или под формата на резюме.
3. резултатите да се визуализират под формата на

процент на съвпадение и да се показва пълния 
текст на оригиналния източник.

4. да позволява запазване, съхранение и принтиране
на резултатите от проверката.

5. номериране и оцветяване на идентифицирани
съвпадения (желателно).

Защита и поддръжка 1. Потребителите да има достъп до платформата с 
потребителско име и парола, като има 
възможност за многократна смяна на 
зададената парола.
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2. Да се предлага поддръжка по телефон и онлайн.
3. До извършената проверка за оригиналност да има

достъп единствено ползвателя на съответния 
акаунт.

Включени журнали, издателства 
и други източници на научни 

трудове

• AmericanChemicalSociety 
. EBSCOHost
• Ovid
• Americanlnstitute of Physics
• Emerald Journals
• SAGE Reference
• Springer
• PubMed/MedLine
• American Physical Society
• Institute of Physics
• ProQuest
• Elsevier
• Pearson, McGraw-Hill and Wiley
• Wiley Blackwell
• Cengage Learning
• Sage Publications 
.  IEEE
• Lippincott Williams & Wilkins 
.  ABC CLIO
• Gale
• Oxford University Press
• Taylor & Francis
• Nature Publishing

Четвърто, комисията определя като прогнозна стойност по Обособена позиция 2 
„Абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и 
публикациите“, съгласно направеното предварително проучване да бъде 9 000.00 лв. 
(без вкл. ДДС)

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране наобществена поръчка с ред за възлагане по реда на 
чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП, събиране на оферти с обява с предмет 
"Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за 
платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“, по 
проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, 
постдокторанти и преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от 
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен разтеж“, /код, съгласно общия терминологичен речник /CPW: 4861 0000/
-  неразделна част от настоящия протокол за утвърждаване от Зам.-ректора по ФПД на 
ИУ - Варна.

Председателят на комисията закри заседанието.
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Приложения към настоящия протокол:

1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1833/02.07.2019 г.
2. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет 

"Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент 
за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и 
публикациите“.

3. Доклад от проведено пазарно проучване по обособена позиция 1.
4. Извадки от интернет страници на водещи платформи за проверка на 

оригиналността на научните разработки.

Настоящият протокол технически е съставен на 11 юли 2019г.

КОМИСИЯ:

1. Свилен Столаров,

2. Владая й ш й  Информацият е заличена __
на О снование чл. 4, т. 1 
от Регламент ЕС 2016/679.3.

/  на
Ива Игнатова Л~...от

4. Влади Куршумов
/
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ДОКЛАД
Във връзка с определяне на прогнозна стойност по Обществена поръчка с предмет: "Закупуване на 

достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на 
оригиналността на научните разработки и публикациите“ по проект BG05M20P001-2.009-0036 

„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели -  гарант за 
по-добро бъдеще, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и

Настоящият доклад е изготвен от Ива Игнатова -  юрист по проекта и Влади Куршумов -  
координатор по проекта и засяга определянето на прогнозната стойност по Обособена позиция 1 от 
обществената поръчка „Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги”

При изготвяне на прогнозна стойност на обществената поръчка са следните използвани 
източници на информация:

1. Интернет страници на водещи световни научни издателства, предлагащи достъп до колекции от 
електронни книги с икономическа насоченост;
2. Документация по минали обществени поръчки /публикувани на страницата на АОП/, както и на 
страницата в раздел „профил на купувача” на съответните възложители и имащи сходен предмет.

Основните изводи относно цените на колекции от електронни книги са:

1. Видно от страницата на Wiley Online Library / https://onlinelibrary.wilev.com/librarv- 
info/products/price-lists') цените зависят от множество фактори, като големина на колекцията, година 
на издаване на заглавията, характеристика на включените заглавия /статии, списания, книги и др./ и 
др. Съгласно обявения ценови лист, достъпен на линка по-горе /Online Books & Book Series Price 
Lists/ и приложен към доклада, средната цена на книга варира между 30 и 70 лв.

2. Видно от интернет страницата на INDERSCIENCE PUBLISHERS 
('http://www.inderscience.com/prices.pdf) цените на научните списания варират от 25 до 124 долара за 
списания издадени през 2019 г.

3. Видно от интернет страницата на издателство Taylor & Francis 
('https://tavlorandfi~ancis.com/iournals/price-lists/'), цената на електронна книга/списание е средно 60 лв.

4. Съгласно данни по обявена обществена поръчка 00062-2018-0015 (bttp://rop3- 
appl.aop.bg:7778/portal/page? pageid=93,812251& dad=portal& schema=PORTAL&url=6874747Q3A2

5F69643D333536303930) c предмет „Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни 
„eBook Academic Subscription Collection” и „eBooks Business Subscription Collection на EBSCO” 
прогнозната стойност възлиза на 25 649 лв. Имайки предвид съдържанието на колекциите и броя и 
вида на заглавията в тях, цените за заглавие средно варират в интервала 4 0 -1 0 0  лв.

Приложения:
1. Разпечатка от интернет сграница на Taylor and Francis Group
2. Ценови лист на INDERSCIENCE PUBLISHERS
3. Ценови лист на Wiley Online Library

образование за интелигентен растеж“

F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F636173652663617365

05.07.2019 г.
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