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ex.No РД-20-707/27.11 2019г.

ДОКЛАД
от

27 ноември 2019г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-3853/26.11.2019г. 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 договаряне без предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 
79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/ с предмет „Годишен абонамент за достъп до научни бази и 
електронни ресурси EBSCO за 2020 г.” /код, съгласно общия терминологичен речник 

/CPV/: 4861 0000 „Система от бази данни“/.

В 09:00 часа на 27 ноември 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия 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 договаряне без 
предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/ 
с предмет „Годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 
2020 г.” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000 „Система от 
бази данни“/ се събра в състав:

1. Росица Заркова -  председател -  Ръководител, библиотека;
2. Елисавета Маринова -  член -  библиотекар в Информационно-библиографски 

отдел на библиотеката;
3. Яна Донева -  член -  библиограф-информатор в Информационно- 

библиографски отдел на библиотеката.

В планираната поръчка на ИУ -  Варна се предвижда абонамент на бази, които 
традиционно са абонирани и ползвани през последните десет и повече години, а 
именно: EBSCO Information Services. Business Source Ultimate, Encyclopaedia Britannica
- Britannica Academic online и JSTOR -  AAF -  Business I. Трябва да се има предвид 
факта, че няма световни научни платформи и бази, които публично да обявяват 
общовалидни цени за абонамент, а определянето на цената е свързано с конкретни 
договорки и параметри на потребителя.

В изпълнение на заповедта на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
3853/26.11.2019 г., регулярния характер на възлагането и възложена през месец август
2019 г. 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 -

http://www.ue-varna.bg


гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 
0000/, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, проведена при ред за възлагане /основание чл.20, 
ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/: събиране на оферти с обява с прогнозна 
стойност в размер на 57 000.00лв. /петдесет и седем хиляди лева/, без включен ДДС, 
определена на основание чл.21, ал.З от ЗОП в резултат на пазарни проучвания съгласно 
протокол вх.№ РД~20-929/01.07.2019г., комисията се запозна с проведени обществени 
поръчки, публикувани в АОП, както следва:

Документ: 
Възложител: 
Получен на: 
Номер на 
поръчката: 
Процедура:

Име:

Описание:

Краен срок за 
получаване на 
оферти или 
заявления за 
участие:
Документ: 
Възложител: 
Получен на: 
Номер на 
поръчката: 
Процедура:

Име:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924350) 
Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ 
25-07-2019

00062-2019-0026

Публично състезание
Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни: eBook 
Academic Subscription Collection, eBooks Business Subscription 
Collection, Business Source Ultimate на EBSCO;1.2. Central and 
Eastern
обособена позиция 1: Абонамент за лицензиран достъп до пакет 
от бази данни eBook Academic Subscription Collection, eBooks 
Business Subscription Collection, Business Source Ultimate на 
EBSCO, които съдържат огромна селекция от 
мултидисциплинарни заглавия на електронни пълнотекстови 
книги и статии, включително и от всички области на 
икономиката: маркетинг, мениджмънт, финанси, счетоводство, 
икономикс. Базите данни осигуряват достъп до информация, 
необходима за учебния и изследователския процес. Обособена 
позиция 2 Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази 
данни на CEEOL Full Collection. Базата данни съдържа 
пълнотекстови статии и материали от научни конференции в 
областта на обществените науки, право, икономика, политически 
науки и администрация. В CEEOL са залегнали изданията на 
повечето университети от България и източно-европейските и 
балканските страни.

19/08/2019 16:45

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) ('910374) 
Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ 
08-05-2019
00062-2019-0014

Публично състезание
Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни: 1.1. 
eBook Academic Subscription Collection, eBooks Business 
Subscription Collection, Business Source Ultimate на EBSCO; 1.2. 
Central and Eastern

01.01.01 FM



Описание:

Краен срок за 
получаване на 
оферти или 
заявления за 
участие:
Документ: 
Възложител: 
Получен на: 
Номер на 
поръчката: 
Процедура:

Име:

Описание:

1.1. Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни 
eBook Academic Subscription Collection, eBooks Business 
Subscription Collection, Business Source Ultimate на EBSCO, които 
съдържат огромна селекция от мултидисциплинарни заглавия на 
електронни пълнотекстови книги и статии, включително и от 
всички области на икономиката: маркетинг, мениджмънт, 
финанси, счетоводство, икономикс. Базите данни осигуряват 
достъп до информация, необходима за учебния и 
изследователския процес. 1.2. Абонамент за лицензиран достъп 
до пакет от бази данни на CEEOL Full Collection. Базата данни 
съдържа пълнотекстови статии и материали от научни 
конференции в областта на обществените науки, право, 
икономика, политически науки и администрация. В CEEOL са 
залегнали изданията на повечето университети от България и 
източно-европейските и балканските страни.

29/05/2019 16:45

Документ:
Възложител:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879184) 
Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"
19-11-2018

00640-2018-0027

Открита процедура
Абонамент на американски и западноевропейски печатни научни 
издания и електронни бази данни, руско езични периодични 
издания и български периодични и on-line издания за 2019, 2020 и 
2021г. за нуждите
Настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП. Избраните Изпълнители следва да осигурят 
абонамент на: периодични печатни, онлайн издания, достъп до 
съдържание в бази данни за нуждите на Университетската 
библиотека, факултетите и звената към СУ “Св. Климент 
Охридски". Предметът включва 9 обособени позиции: ОП №1 
Абонамент за американски и европейски научни периодични 
издания; ОП №2 Абонамент за руски научни периодични 
издания; ОП №3 Абонамент за български периодични издания; 
ОП №4 Абонамент за достъп до съдържание в база данни JSTOR
-  пълен пакет; ОП №5 Абонамент за достъп до съдържание в база 
данни Central and Eastern European Online Library (C. Е. E. O. L); 
ОП №6 Абонамент за достъп до съдържание в база данни 
EBSCO publishing; ОП №7 Абонамент за достъп до съдържание в 
база данни Hein Online (Academic Core, International Core); ОП 
№8 Абонамент за достъп до съдържание в база данни ELSEVIER 
Reaxys; ОП №9 Абонамент за достъп до база данни АПИС.
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (841813) 
Университет за национално и световно стопанство /УНСС/

01.01.01 FM



Получен на: 
Номер на 
поръчката: 
Процедура:

Име:

Описание:

Краен срок за 
получаване на 
оферти или 08/05/2018 16:45
заявления за 
участие:

При изготвяне на прогнозна стойност на обществената поръчка, комисията 
използва и следните източници на информация:

1. Цена за годишен абонамент на предложените научни бази през предходната 
година, с предвидено около 10% увеличение. За базата JSTOR -  AAF -  Business I 
цената е постоянна през последните години и е зависима само от валутния курс на 
американския долар към българския лев.

2. Таблица, изпратена от Българския информационен консорциум за квотите за 
споделено ползване на бази данни на EBSCO през 2020 г. Квотите са резултат на 
дългогодишно ползване на базите и цените са в интерес на българските потребители.

3. Проучване на вече обявени обществени поръчки от други университети в сайта 
ГЛ на АОП, в които са включени същите научни бази и техните прогнозни стойности.

Въз основа на горепосочените източници, комисията определя следните 
прогнозни цени за годишен абонамент на базите:

1. EBSCO Information Services. Business Source Ultimate около 
17 000.00лв. -  17 500.00 лв., без вкл ДДС.

2. Encyclopedia Britannica. Britannica Academic online около 1 600.00лв.
-  1 700.00лв., без вкл ДДС.

3. JSTOR -  AAF -  Business I -  около 1 300.00лв. -  1 350.00лв. без вкл 
ДДС.

Съгласно писмо от 18.10.2019г. на Регионалния мениджър продажби Югоисточна 
Европа Драган Николич „Агенция Пулсар“ ООД е изключителен дистрибутор на 
EBSCO за Р.България от 1995г.

Комисията предлага обществената поръчка с ред за възлагане договаряне без 
предварително обявление /основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/

4

12-04-2018 

00062-2018-0015 

Публично състезание
Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни eBook 
Academic Subscription Collection и eBooks Business Subscription 
Collection на EBSCO
Абонамент за лицензиран достъп до пакет от бази данни eBook 
Academic Subscription Collection и eBooks Business Subscription 
Collection на EBSCO , които съдържат огромна селекция от 
мултидисциплинарни заглавия на електронни книги, 
включително и от всички области на икономиката: маркетинг, 
мениджмънт, финанси, счетоводство, икономикс. Базите данни 
включват пълнотекстови електронни книги. Базите данни 
осигуряват достъп до информация, необходима за учебния и 
изследователския процес.

01.01.01 FM



(Г \

c предмет „Годишен абонамент за достъп до научьш бази и електронни ресурси EBSCO за
2020 г.” да бъде поканено „Агенция Пулсар“ ООД при следните параметри:

- прогнозна стойност -  до 20 380.00лв. /двадесет хиляди триста и осемдесет лева/ 
без включен ДДС;

- срок на договор -д о  31.12.2020Г.

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане договаряне 
без предварително обявление с поканен „Агенция Пулсар“ ООД /основание чл. 18, ал. 
1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП/ с предмет „Годишен абонамент за достъп до 
научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г.” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 4861 0000 „Система от бази данни“/ -  неразделна част 
от настоящия протокол за утвърждаване от Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна.

Председателят на комисията закри заседанието.

Приложения към настоящия протокол:
1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД наИУ - Варна № РД'06-3853/26.11.2019г.
2.' Цени за абониран достъп до базите за 2019 г.
3. Таблица от БИК за квотите за споделено ползване на бази данни на EBSCO 

през 2020 г.
4. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет „Годишен 

абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г.”

Настоящият протокол технически е съставен на 27 ноември 2019г.

КОМИСИЯ:

1. Росица Заркова..........Д / ... I...... ........
О  **нФ°рмацият е заличена

2. Елисавета Маринова...на Основание чл. 4, т. 1
Регламент ЕС 2016/679

3. Яна Донева........ ...................................................

01.01.01 FM
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