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          Приложение № 1  

 

Спецификация 

 
„Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година 

за нуждите на Факултет по дентална медицина и Централна медицинска библиотека при 

Медицински университет – София по 3 обособени позиции“ 

 
Обособена позиция № 1 „Осигуряване на online достъп до научна информация в  

пълнотекстова база данни в платформата EBSCO Publishing в частта Dentistry & Oral 

Sciences Source за Факултет по дентална медицина“ 

 

Предмет на обособената позиция е осигуряване на online достъп до научна информация в  

пълнотекстова база данни в платформата EBSCO Publishing в частта Dentistry & Oral Sciences 

Source за срок от една година, считано от датата на осигуряване на пълнотекстов достъп до 

базата данни. 

 
Обособена позиция №  2 „Осигуряване на online достъп до научна информация в 

платформата OvidSP  Wolters Kluwer  за Централна медицинска библиотека“  

 

Предмет на обособената позиция е осигуряване на online достъп до научна информация в 

платформата OvidSP  Wolters Kluwer за срок от една година, съгласно следния списък на 

източници /електронни версии на медицински списания/:  

 

  Journal title 

1 American Journal of Surgical Pathology, The 

2 Anesthesia & Analgesia and A&A Case Reports Bundle 

3 Annals of Surgery 

4 Circulation 

5 Diseases of the Colon & Rectum 

6 Evidence Based Medicine Reviews 

7 Hypertention 

8 Journal of Glaucoma 

9 Journal of Hypertension 

10 Journal of Orthopaedic Trauma 

11 Journal of Trauma and Acute Care Surgery, The 

12 Pediatric Emergency Care 

13 Plastic and Reconstructive Surgery 

14 Shock 

15 Stroke 

16 Otology &Neurotology 

17 European Journal of Gastroenterology & Hepatology 
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Обособена позиция №  3 „Осигуряване на online достъп до USB-MED – колекция от руско 

езични електронни пълнотекстови списания „Медицина и здравоохранение в Росии“ за 

Централна медицинска библиотека“ 

 

Предмет на обособената позиция е осигуряване на online достъп до USB-MED – колекция от 

руско езични електронни пълнотекстови списания „Медицина и здравоохранение в Росии“ за 

срок от една година, считано от датата на осигуряване на пълнотекстов достъп до базата данни. 

 

 

 

 

 


