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Въведение 

 

 Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „Телекеър мрежа в подкрепа на 

хора с увреждания”, изпълняван от Фондация „Институт за социални услуги в общността” 

(ИСУО), с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, 

свързани с участието на гражданското общество. Документът е разработен от български 

експерти от Фондация „ИСУО”. 

Проучването се основава на разбирането в Европа за значимата роля на новите 

технологии за подобряване на качеството на живот и за потребността от обединени действия 

на държавните институции, доставчиците на социални услуги, бизнеса и университетите за 

постигането на тази цел. Подобно партньорство ще въздейства далеч отвъд целите на 

социалната система на всяка отделна държава към настоящия момент. Резултатите ще 

повлияят положително за: 

- подобряването на качеството на живот не само на възрастните хора, но и на техните 
близки и на хората, които се грижат за тях; 

- създаването на нови работни места; 

- промяна в стратегическото планиране и управление на социалната и здравната 
системи.  

 

Според вицепрезидентът на Европейската комисия, г-жа Крос, дигиталните 
технологии подобряват ефикасността на услугите, освобождават болнични легла за 
най-нуждаещите се и подобряват живота на хората в защитената среда на собствените 
им домове.  

В контекста на очакваната тенденция за двойно увеличаване на броя на хората 
над 65 г. в Европа през следващото десетилетие, използването на комуникационните 
технологии е не просто цел в подкрепа на възрастните хора, но и цел в подкрепа на 
всички граждани като данъкоплатци и цел в подкрепа на индустрията.1 

 

 

                                                           
1
 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-690_en.htm?locale=en 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-690_en.htm?locale=en
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I. Същност и контекст на развитие на Телекеър 

 

1. Същност и видове дистанционни услуги 

 

 Понятието „Телекеър” е въведено през 80-те години на ХХ в., за да опише появата на 

нови системи за предоставяне на дистанционни услуги (Telecare - „теле” от гр. ез. – дистанция, 

„care” от англ. ез. - грижа). Първоначално Телекеър включва прости алармени системи, които 

подават сигнал към определено лице за наличие на риск и нужда от помощ. С времето 

Телекеър се усложнява с нови устройства, които предоставят подкрепа на хора от различни 

възрастови групи и с различни потребности – сензори, датчици, комуникационни технологии, 

работещи поотделно или в пакет от услуги, които регистрират настъпили събития по 

отношение на състоянието на човека и неговата ежедневна среда – в дома и в общността. 

Всеки сигнал за риск, подаден по жичен или безжичен път, води до определено действие в 

подкрепа на човека – разговор по телефона с определено лице за контакт (член на 

семейството, личен лекар, др.), посещение в дома от социален работник или друг помагащ, 

насочване към друга навременна услуга (бърза помощ, полиция, пожарна служба, др.). Днес 

Телекеър е част от широкото поле технологии за „асистенция” (подкрепяща технология) и е 

важен аспект на подкрепата за независим живот. Терминът няма единно изчерпателно 

описание, а технологията е отворена и непрекъснато развиваща се.  

Телекеър включва наблюдение на активността и състоянието на потребителя през 

цялото денонощие, така че ако дадено събитие се случи,  информацията за него се предава 

веднага с настъпването и служи като сигнал за предприемане на незабавно действие за 

отстраняване на риска. В този смисъл Телекеър е колкото комплекс от високи технологии и 

телекомуникационни услуги, толкова и философия за правото на достойнство и независим 

живот на всеки човек, както и за правото на избор на живот в собствения дом.  

„Телехелт” или „Телездраве” е част от Телекеър и е фокусирана върху подкрепа за 

здравето на хората (Telehealth - „теле” от гр. ез. – дистанция, „health” от англ. ез. – здраве). 

Обикновено Телездраве се предоставя при хронични заболявания (заболявания на сърдечно-

съдовата система, диабет, белодробни заболявания, др.) и прогресиращи заболявания 

(деменция, болест на Алцхаймер, др.). Телездраве включва комбинация от устройства за 

наблюдение на нуждаещите се в дома им и включва обмен на данни между пациент и лекар. 

Оборудване следи основни жизнени показатели като кръвно налягане, кръвна захар, нива на 

кислород в кръвта и тегло, като резултатите се следят от лекар, който наблюдава рисковите за 
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конкретния пациент фактори. Телездраве може да си поставя за цел изготвяне на подкрепяща 

диагноза, информиране и обучение на пациента, както и здравен мениджмънт. 

Дистанционните услуги се развиват не само в подкрепа на нуждаещите се от 

наблюдение хора в риск, но и в подкрепа на хората, които се грижат за тях – членове на 

семейството и специалисти. Подкрепящата технология дава възможност за балансиране на 

натоварването на помагащите и време за разтоварването им от стрес и висока степен на 

отговорност. 

 
2. Контекст на развитието на Телекеър 

Телекеър се развива не като изследователски или бизнес експеримент, а в резултат на: 

-   анализа на значими демографски, социални и технологични фактори в европейски и в 

национален контекст; 

-    потребностите от нови иновативни подходи в оказването на дългосрочна подкрепа на 

възрастните хора и хората с увреждания в домашна среда; 

-    нуждата от от баланс между демографските и социалните проблеми на населението и 

необходимите ресурси, с които те могат да бъдат посрещнати и удовлетворени.  

 

 2.1. Демографски фактори 

 През последните десетилетия се наблюдава значително нарастване на 

продължителността на живот в световен мащаб. Нарастващото дълголетие, в комбинация с 

намалена раждаемост, води до т.нар. „демографско застаряване” на населението, което 

представлява едновременно действие на два значими демографски фактора: висока 

смъртност и ниска раждаемост. Тази тенденция поставя сериозни изисквания към 

общественото развитие най-общо, така и към услугите в областта на здравеопазването и 

социалните грижи, в частност.  

 

 Демографски данни за Европа 

 През идните десетилетия демографската промяна в Европа ще има изключително 

важно значение, тъй като постоянно ниската раждаемост и увеличаващата се очаквана 

продължителност на живота ще доведат до застаряваща структура на населението на 

континента. Сред значимите демографски фактори, разгледани по-детайлно в текста, са: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Birth_rate
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Life_expectancy
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Life_expectancy
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Life_expectancy
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- Прираст на населението; 

- Продължителност на живота; 

- Съотношение между общия брой на възрастните хора, навършили 65 години, и броя на 

лицата в трудоспособна възраст (15-64 г.). 

По данни на Евростат2, през 2009 г. населението на държавите-членки на Европейския 
Съюз (ЕС-27) премина прага от 500 млн. души и на 1 януари 2012 г. населението на ЕС-27 е 
503.70 млн. души. Тази бройка е с 1,3 милиона души повече, отколкото през предходната 
година. Броят на жителите се е увеличил от 402,6 милиона през 1960 г. с повече от 100 
милиона души до 2012 г. 

Тази тенденция затвърждава модела на  непрекъснато нарастване на населението, 
който се наблюдава от 1960 г. насам, с малко прекъсване  след 80-те години на XX век, когато 
нарастването на населението се забави. Забавянето е тясно свързано с естествения прираст 
на населението (общ брой раждания минус общ брой смъртни случаи), който през 2010 г. е 
отрицателен в голяма част от страните от Европейски Съюз.  
 В допълнение, друг фактор за нарастване на населението е и миграцията, която води до 
увеличение с 0.9 млн. през 2011 г. Най-високата нетна миграция е регистрирана в Кипър и 
Люксембург.  

Въпреки че населението на държавите в Европейския Съюз като цяло се увеличава 
през 2011 г., ръстът е неравномерно разпределен сред отделните държави. В 19 от държавите 
общият брой на населението нараства, като най-високи коефициенти на общ прираст са 
отчетени в: 

- Люксембург (увеличение от 19,3 на 1 000 души); 
- Белгия (увеличение от 10.3 на 1 000 души); 
- Швеция (увеличение от 8.0 на 1 000 души); 
- Малта (увеличение от 7.8 на 1 000 души); 
- Великобритания (увеличение от 6.6 на 1 000 д.) 
- Франция (увеличение от 5.5 на 1 000 души).  
 
Най-високите отрицателни коефициенти на общ прираст на населението са отчетени в: 
 
- Литва (намаление с -25.7 на 1 000 души); 
- Латвия (намаление с -8.4 на 1 000 души); 
- България (намаление с -7.8 на 1 000 души).  
 
Бързото намаляване на населението е най-силно изразено в източноевропейските 

региони, например  в части на Източна Германия, Естония,  Унгария и Румъния. Намаляване 
на населението се наблюдава също така в няколко региона на Испания, Източна Финландия, 
Централна Австрия, Западна Германия и вътрешните части на Гърция и Португалия. 

 

                                                           
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Natural_population_change
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Natural_population_change
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Natural_population_change
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Birth
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Тези тенденции се възприемат като дългосрочни и на тази основа се правят прогнози за 
очаквания прираст на населението в ЕС, както е показано в Графика 1. 
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Графика 1. Очакван прираст на населението в ЕС 

 

 
 

Продължителността на живота през последните 50 години се е увеличила средно с 
около 10 години в целия ЕС, което в голяма степен се дължи на по-благоприятните социално-
икономически и екологични условия на живот и подобреното медицинско обслужване и грижи.  

В контекста на увеличаване на продължителността на живота и застаряването на 
населението, показателят „Продължителност на живота” е важен индикатор за европейската 
политика в отговор на това дали годините по-дълъг живот са живени в добро здраве. Това е 
мярка за продължителност на живота без инвалидност, която показва колко време хората 
могат да очакват да живеят без ограничения в обичайните си дейности. В държавите членки на 
ЕС, средната продължителност на живота при раждане за мъжете през 2011 г. варира между 
68.1 години в Литва и 79.9 години в Швеция - разлика от 11.8 години . Подобни данни за жените 
показват, че най-ниското ниво на очакваната продължителност на живота през 2011 г. е 
отчетен в България (77.8 години) и най-високата във Франция (85.7 години) – разлика  от 7.9 
години.  
 

Нарастването на продължителността на живота води до различни социални и 
икономически последици, включително намаляне на броя работещи и произвеждащи блага и 
средства и увеличаване на броя лица на възраст 65 и повече години, ползващи блага и 
средства / пенсии, здравни услуги, социални дейности/.  
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Съотношението между общия брой на възрастните хора, навършили 65 години, и броя 

на лицата в трудоспособна възраст (15-64 г.) се измерва и следи чрез т.нар. „коефициент на 
възрастово заместване” (КВЗ).  

В графиката по-долу са представени сегашното състояние и тенденциите за 2060 г.  
 

Графика 2. Коефициент на възрастово заместване в ЕС 

 
Тенденциите в промяната на броя на населението и възрастовите съотношения за 

периода 2010 – 2060 г. включват: 
 

-   Запазване на тенденцията на увеличаване на населението и към 2060 г.; 
-   Прираст от около 3%; 
-   Нарастване на възрастното население над 65 години, което ще е около една трета от 

цялото население, а коефициентът на възрастово заместване ще е между 50 и 60. 
 

По-бавно тези процеси ще се наблюдават в Ирландия, Великобритания, Норвегия и 
Швеция, в които благодарение на добрите условия на труд и заплащане и добре развита 
социална система, ще продължи притока на учащи, студенти и граждани в трудоспособна 
възраст. 
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За България очакванията са за отрицателен прираст в размер от около -27 % или с близо 

2 милиона жители по-малко (Таблица 1 по-долу). От останалото в България население от 5.53 
милиона жители през 2060 г., населението в трудоспособна възраст ще е около 3 милиона, 
живущо основно в и около четирите най-големи града София, Пловдив, Варна и Бургас. От 
него ще се очаква издръжката на 0.7 милиона деца и ученици и 1.8 милиона жители на възраст 
65 и повече години, от които 0.7 милиона на над 80 години с висок процент увреждания, 
хронични заболявания и нужда от социални грижи. 
 

Таблица 1. Брой и възрастов профил на населението в ЕС 
 
 Брой  на 

населението 

 

 х 1000  

Брой  на 

населението 

 

 х 1000  

Брой  на 

населението 

 

 х 1000  

Население 

на възраст 

65 и повече 

години  - % 

Население 

на възраст 

65 и повече 

години  - % 

Население 

на възраст 

80 и повече 

години  - % 

Население 

на възраст 

80 и повече 

години  - % 

Държава 2010 г. 2035 г. 2060 г. 2010 г. 2060 г. 2010 г. 2060 г. 

EU27    501 044 524 537 516 940 17.4 29.5 4.6 12 

България 7 564 6 406 5 531 17.5 32.7 3.8 12.8 

Германия 81 743 76 478 66 360 20.6 32.8 5 13.5 

Унгария 10 014 9 575 8 860 16.6 32.1 3.9 12.5 

Словения 2 047 2 149 2 058 16.5 31.6 3.9 12.7 

Холандия 16 575 17 650 17 070 15.3 27.2 3.9 11.1 

Финландия 5 351 5 725 5 744 17 27 4.6 10.3 

Италия 60 340 65 166 64 989 20.2 31.7 5.8 14.1 

Испания 45 989 50 867 52 279 16.8 31.5 4.9 14.2 

Швеция 9 341 10 746 11 525 18.1 26.3 5.3 9.9 

Великобрита-

ния 

62 008 71 874 78 925 16.4 24.5 4.6 9.3 

Норвегия 4 858 5 955 6 587 14.9 24.9 4.5 9.6 
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Ирландия 4 468 5 512 6 545 11.3 22 2.8 9 

 
 

 Демографски данни за България 

Демографските данни за България от последното преброяване на населението през 

2011 г. показват, че българите са малко над 7 280 000 души, като всяка година броят намалява 

с около 0,5%. Ако тази тенденция се запази, след 50 години населението в страната ни ще 

бъде с 2 милиона души по-малко3. 

В резултат на демографското застаряване и като допълнение на емиграцията, в 

България намалява абсолютният брой и относителният дял на населението на възраст под 15 

години и се увеличава делът на населението на 65 и повече години.  

Данните на Евростат от анализ на структурата на населението показват, че България е 
сред страните в Европейския Съюз с най-малък процент население на възраст 0-14 години. У 
нас младите хора на възраст до 14 години са едва 13,2% от населението, докато през 1991 г. 
този показател е бил 20,1%.  Хората в трудоспособна възраст у нас (15-64 години) са били 
68,3% от населението, а хората в пенсионна възраст - 18,5%. Средната възраст на 
българското население през 2011 г. е била 42,5 години4. 

Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в областите Видин - 
25.5%, Монтана и Габрово - по 24.0%, Ловеч - 23.3%, и Кюстендил - 22.8% Най-нисък е делът 
на възрастното население в областите Благоевград, Варна и София (столица) – 16.0%. 
Графиката по-долу показва картина на демографския проблем в страната към 1.02.2011 г. 
 

Графика 3. Относителен дял на населението на 65 и повече години 
 

                                                           
3 http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf 

 
4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdf 

 

http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/documents/Tab/report.pdf
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Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 
коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 
влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 
г.). Общо за страната този коефициент е 70. За сравнение, през 2001 г. всеки 100 лица, 
излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. 

 
Таблица 2. Коефициент на демографско заместване в България 
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2.2. Социални фактори 
В допълнение и в резултат на демографските проблеми, както и на други икономически 

и здравни проблеми, се задълбочават и негативни социални тенденции като: нарастване на 
безработицата сред активното население и нарастващ брой на хората с увреждания и 
намалена работоспособност. 

Данните показват, че икономически неактивното население на възраст 15 - 64 години е 
общо 1 745 161 души. От тях 439 416 са учащи, 595 916 - пенсионери, 397 934 - заети само с 
домашни и семейни задължения, и 311 895 – безработни лица. Най-висока е безработицата 
към 1.02.2011 г. в областите Сливен - 23.8% и Търговище - 22.6%, а най-ниска е в областите 
София (столица) - 8.3% и Габрово - 11.4%. 
 

Тревожна е и тенденцията на нарастване на броя на хората с увреждания. Към 
01.02.2011 г. с призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане са 474 
267 лица. От тях 9 039 са деца, а 465 228 са лицата на 16 и повече навършени години. 
Икономически активни са 67 549 лица с увреждания на възраст 16 - 64 години, а икономически 
неактивни са 393 451, или 84.6%. От тях 377 222 са пенсионери. В област София (столица) 
живеят 101 974 лица на 16 и повече години с увреждания. 
 
 Представянето на данните може да продължи през анализа на различни индикатори, но 
основните изводи могат да бъдат представени накратко, както следва: 
 

Извод Пример 

Броят на населението на 
България намалява ежегодно 

- За последните 10 години,  населението на България е 
намаляло с 564 331 човека -  56 433 на година или  156 
на ден . Ако се запази тази тенденция (при предходното 
преброяване за периода 1991-2001 сме намалели пак с 
558 416 човека), означава, че на всеки 10 години в  
България се разделяме с население приблизително 
равно на населението в областите Варна - 475 074 
жители  и  Видин  - 101 018  жители .  

 

Увеличава се броят на 
възрастните хора, а  в 
резултат, и броят на 
неактивните на пазара на 
труда, като тази тенденция 
въздейства върху икономиката, 
заетостта и системите за 
здравеопазване и социална 
подкрепа. 

- Средната продължителност на живота в страната само 
за последните 5 години се е увеличила от 72.83 години  
на 73.5 години. 

- Броя на населението на възраст над 65 години е 18.5% 
- 1 362 445 жители. 

- В 13 области на страната населението на 65 и повече 
години е повече от една пета. 

 

Броят на хората с увреждания 
и с трайно намалена 
работоспособност се 

- Призната трайно намалена работоспособност или 
степен на увреждане имат 474 267 лица, които се 
нуждаят от дългосрочни здравни и социални услуги с 
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увеличава, с което се 
увеличава икономическия 
натиск върху здравната и 
социалната системи, както и 
потребностите от дългосрочни 
услуги. 

различна интензивност; 
- Съществуващите социални услуги за дългосрочна 

грижа в страната предоставят подкрепа на ограничен 
брой нуждаещи се, като услугите са по-скоро с 
институционален характер; 

- Социалните услуги в домашна среда са цел на 
българската социална политика, но също обхващт 
недостатъчен брой от всички нуждаещи се. 
 

 
Демографските и социалните фактори въздействат на всички нива на обществения 

живот: 

-    Индивидуално ниво. На нивото на индивида тези промени могат да означават все 

по-труден достъп до подкрепа под формата на дългосрочни грижи. Намаляването на 

броя население в трудово-активна възраст и увеличаващата се пенсионна възраст 

водят до намаляване на  членовете на семейството, които могат да са на 

разположение в ролята на гледачи и помощници.  

-    Организационно ниво. На нивото на доставчиците на здравни и социални услуги се 

появяват следните тенденции - увеличава се броят на нуждаещите се от услуги, 

появява се недостиг на персонал поради намаляване на броя на активно работещите и 

се повишава цената на услугите.  

-   Системно ниво. На системно ниво демографските тенденции въздействат силно 

негативно върху икономиката - изследванията показват, че увеличаващият се брой на 

пенсионерите, които се издържат от данъците на работещите в държавата, забавя 

икономическия ръст всяка година с 0,7%. В резултат, тези тенденции се задълбочават 

и оказват нарастващ икономически натиск и върху здравната и социалната система – 

натиск, основан на потребността от повече услуги за възрастните хора и натиск, 

основан на нарастващия брой нуждаещи се от подобни услуги. От своя страна, нито 

здравната, нито социалната система разполагат с достатъчно ресурси, за да оказват 

необходимата на хората професионална подкрепа, особено когато подкрепата трябва 

да има дългосрочен характер (при хронични заболявания, увреждания, социална 

изолация и други социални рискове, които изискват продължаващо наблюдение и 

подкрепа).  

Тези фактори влияят особено силно върху хората в риск и особено върху по-

възрастните хора, по-голямата част от които не разполагат с достатъчно финансови средства, 

за да заплащат за необходимата подкрепа. Последиците от недостига на грижа може да бъдат 

изключително сериозни и да включват: 
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- преждевременна загуба на независимост в ежедневието; 

- обостряне на хронични заболявания; 

- увеличаване на социалната изолация; 

- намаляване на качеството на живот.  

Подобни последици неминуемо рефлектират повторно върху здравната и социалната 

системи, като ги натоварват с допълнителни първични прегледи, увеличен престой и болнична 

помощ, увеличаване на болничната леглова база, увеличен капацитет на социалните услуги и, 

в резултат на това - непрекъснато нарастване на разходната част на бюджета.  

 

2.3. Здравни фактори 

Въпреки че настоящият анализ не поставя фокус върху здравната система в България, 

философията на дългосрочните грижи в Европа включва интегрирани мерки от страна на 

социалната и здравната система. В тази посока се развиват и дистанционните услуги, в частта 

им Телездраве. 

Сред значимите здравни фактори, които въздействат върху политиката и практиката на 

Телекеър, са: 

   Нарастване на броя на заболяванията и уврежданията. През 2011 г. 31,8% 
от общия брой европейци, живеещи в ЕС, са споделили за хронично заболяване 
или за здравословни проблеми. Нараства броят на регистрираните лица с 
хронични заболявания като диабет, астма и деменция. Причините за тази 
тенденция могат да включват както по-добра диагностика и превенция, така и 
обективно повишаване на заболеваемостта. Например, повече от 6% от хората 
на възраст между 20 -79 години в Европейския съюз (30 милиона души), са с 
регистриран диабет през 2011 г.  
В резултат на тези тенденции, ЕС си поставя като приоритет на здравната 
политика по-доброто  управление на хроничните заболявания. 

 

   Самооценка за собственото здраве. Самооценката на здравето отразява 
общите възприятия на хората за собственото им здраве, както физическо, така 
и психично здраве. През 2011 г. в почти всички европейски страни по-голямата 
част от възрастното население (средно 68%) възприема здравословното си 
състояние като добро или много добро. В Швеция и в Швейцария повече от 80% 
от хората определят здравето си като  добро или много добро.  
В Хърватия, Литва, Латвия, Португалия, Естония, Унгария, Полша и Чехия по-
малко от 60% от възрастните хора считат, че са в добро здраве.  
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 Финансиране на здравни услуги. След публичното финансиране, основният 

източник за финансиране на разходите за здравеопазване в повечето 

европейски страни е чрез доплащане от пациента. През 2010 г. делът на 

доплащане от пациента е най-висока в Кипър (49%), България (43%) и Гърция 

(38%). Този дял е най-нисък в Холандия (6%), Франция (7%) и Великобритания 

(9%). Делът на доплащане от клиента се е увеличил през последното 

десетилетие в около половината от страните членки на ЕС, най-вече в 

България, Кипър, Малта и Словакия.  

Частното здравно-осигурително финансиране играе важна роля само в няколко 

от по-развитите държави. 

 
2.4. Технологични фактори 

Информационните и комуникационните технологии играят ключова роля за развитието 

на дистанционните услуги. На фона на демографските и социалните проблеми, развитието на 

технологиите и тяхното приложение в здравната и социалната сфера представляват мощни 

позитивни инструменти за въздействие и подобряване качеството на живот както на 

нуждаещите се от подкрепа, така и на самите подкрепящи – близки и специалисти. 

 Както беше казано по-горе, Телекеър е услуга, която осигурява здравни и социални 
грижи от разстояние чрез информационни технологии и телекомуникации. Много широк 
спектър от приложения и елементи попадат в обхвата на определението за Телекеър  услуга. В 
опита да се изгради единна система за определяне на параметрите й, се разграничават три 
основни поколения услуги, стартирали преди повече от 40 години с традиционните кабелни 
системи за социална аларма. 
 

 Първо поколение Телекеър 
 Това е най-простият набор от устройства, известни под общото наименование 
„алармена система”, който включва бутон за  свързване,  основен алармен модул и телефон. 
Бутонът за  свързване най-често е безжичен, за да дава възможност за свободно придвижване 
на нуждаещия се в дома му или в друга защитена среда, както и за да може лесно да се 
задейства от потребителя в случай на нужда от помощ.  
 Съществуват различни видове прикрепване на радио бутоните -  свободно поставен или 
прикрепен с гривна или гердан. При задействане на радио бутона, сигналът се приема от 
основния алармен модул, който е стационарен и чрез телефонен модул се изпраща 
съобщение до мониторинг център. Там се извършва първоначална оценка на спешността на 
повикването и може да се осъществи гласова връзка с нуждаещия се. След това - по установен 
протокол - се вземат необходимите мерки и действия за информиране на подкрепящите лица 
или служби (медицински, социални или спасителни) и за  необходимостта от реакция при 
създалата се  ситуация. Възможно е сигналът за нужда да се изпрати директно на лицето или 
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лицата, от които се очаква реакция и помощ, без намесата на мониторинг център, но тогава 
значително намалява сигурността и качеството на услугата.  
 

 Второ поколение Телекеър 
 Това са по-напреднали и автоматизирани системи за социална аларма, включващи 
първо поколение Телекеър, но с  добавяне на допълнителни пасивни или активни сензори за 
движение, дим, пожар, наводнение, отваряне на врати и прозорци и др. Тези датчици са 
свързани с основния алармен модул и автоматично изпращат сигнал за помощ при настъпило 
застрашаващо събитие. Основната роля на тези модули е да се осигури допълнителна 
сигурност и спокойствие на потребителя на услугата, както и да се повиши защитеността и 
охраната на дома му от нежелани посещения, нападения или кражби.  
 

  Трето поколение Телекеър 
 Това са най-напредналите Телекеър устройства, които автоматично и ежедневно 
събират данни за дейностите, извършвани от потребителя, с помощта на различни 
допълнителни детектори  за падане,  за движение на легло,  стол и др. На база на събраната  
информация за ежедневната дейност и навиците на потребителя се изграждат модели на 
поведение. Чрез наблюдение на състоянието му и на отклоненията от обичайния модел на 
поведение може да се оцени предварително (преди възникването на риск) на необходимостта 
от помощ и подкрепа. Данните се предоставят на заетия с грижите персонал или на членовете 
на семейството. За разлика от предните две поколения устройства, които имат задачата да 
установят и реагират на вече настъпило събитие, то трето поколение Телекеър има 
превантивни и аналитични функции. 
 

  Допълнителни Телекеър услуги 
 Мобилен и видео Телекеър са последните нововъведения в областта.  
 Видео Телекеър услугите основно са изградени на базата на кабелни телевизионни 
мрежи. Чрез тях се осъществява визуален контакт и контрол, дава се възможност за 
извършване на допълнително обучение и социализиране на по-отдалечени и неподвижни 
потребители. По-високите цени на оборудването, в комбинация с малките доходи и повишени 
технически изисквания, са сред основните причини за сравнително слабо използване на тези 
допълнителни услуги. 
 Мобилен Телекеър се предлага на по-независимите и подвижни хора. 
Технологията,основана на GPS проследяващи устройства, позволява значително да се 
увеличи зоната на контрол и сигурност, като по този начин потребителят има възможност да 
продължи да живее пълноценно и да извършва самостоятелно ежедневните си дейности, като 
пазаруване, разходки, социални контакти и др. И тук високата цена е пречка за масово 
използване. 
 Добра алтернатива е използването на мобилни смарт (интелигентни) устройства чрез 
обединяване на мобилен и видео Телекеър. Бързото развитие на технологиите води до 
значително намаляване на  цените,  увеличаване на производителността на устройствата и  
повишаване на скоростите и обемите на предаваните данни. Чрез мобилни смарт телефони с 
вградени GPS системи се разширяват изключително много възможностите на традиционните 
домашно базирани аларми. С помощта на визуална комуникация, значително увеличаване на 
периметъра на контрол и наблюдение на активността и състоянието между нуждаещите се 
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хора и асистентите им се създават предпоставки за добра физическа, социална и културна 
активност у потребителите на услугата. 
 
  

2.5. Европейски модели на дългосрочна грижа 

 Европейските практики за предоставяне на дългосрочни грижи се разглеждат най-често  

в контекста на пет различни модела, основани на различни характеристики на системата за 

дългосрочни услуги. Класификацията се основава на ролята на трите ключови заинтересовани 

страни в грижите за нуждаещите се – държавата, частния сектор и семейството на нуждаещото 

се лице.  

Петте модела и основните им характеристики и особености са представени по-долу, въз 

основа на анализ на политиките, представен в доклад на Европейската комисия за 1999 г.5 

Таблица 3. Модели на дългосрочна грижа в ЕС 

Модел на 

дългосрочна 

грижа 

Англо-

саксонски 

модел 

Континента-

лен модел 

Средиземно

-морски 

модел 

Скандинавски 

модел 

Източно-

европейски 

модел 

Характерис-

тики 

Отговорност на 
държавата към 
грижата за 
възрастни хора 
чрез 
финансирани от 
бюджета 
здравни и 
социални услуги 
(на основата на 
личното 
осигуряване и 
данъчното 
облагане) 

Подкрепата на 
възрастните 
хора, 
нуждаещи се от 
грижи, се 
покрива от 
нови форми на 
осигуряване, с 
активното 
участие на 
частния сектор 
на услуги.   

Водещ е 
принципът за 
социално 
подпомагане 
на 
нуждаещите 
се възрастни 
и на 
привличане 
на 
семейството 
за подкрепа. 

Висока степен 
на отговорност 
на държавата 
и публичния 
сектор на 
услуги, с 
ограничено 
участие на 
частния 
сектор. 
Предоставят 
се здравни и 
социални 
услуги, 
финансирани 
от общото 
данъчно 
облагане. 

Силно 
централизиран 
от държавата 
модел на 
подкрепа, с 
доминиращи 
институционалн
и грижи и/или с 
фокус врху 
грижата на 
семейството за 
нуждаещите се.  
Семейството 
има формална 
отговорност към 
възрастните или 
отговорност по 
подразбиране. 

                                                           
5 European Commission (1999); National Reports. 
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Държави 

(примери) 

Великобритания 

 Ирландия 

Германия 

Австрия 

Холандия 

Люксембург 

Италия 

Испания 

Португалия 

Гърция          

Кипър 

Швеция   

Дания 

Норвегия 

Финландия 

Унгария                    

Полша 

Словения 

България 
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II. Анализ на европейския опит в предоставяне на Телекеър 

  

Материалът, представен по-долу, се основава на Европейско проучване на потребителите, 

пазарите и технологиите „ИКТ и застаряване”, финансирано от Европейската комисия6. 

Проучването предоставя данни за опита в предоставяне на дистанционни услуги на 14 

европейски  държави, от които авторите на този документ избраха 10 държави, а именно – 

Великобритания, Ирландия,  Германия, Холандия, Испания, Италия, Дания, Финландия, 

Унгария и България. Държавите са избрани с цел постигане на баланс по отношение на 

следните критерии: 

- Продължителност на членството в ЕС; 

- Големина на държавите и брой на населението; 

- Специфика в системите на здравеопазването и социалната подкрепа и услуги; 

- Представители на различните европейски модели на дългосрочни грижи (включени са по 2 

държави от всеки модел, с цел проследяване на различия дори в рамките на един модел). 

 Анализът на пазара на Телекеър услугите в Европа проследява предоставянето на 
трите  поколения Телекеър в различните държави. Най- разработен е пазарът на социалните 
алармени системи (първо поколение Телекеър). Тази форма на Телекеър може да се счита за 
технически обезпечена, редовно  и активно използвана в повечето страни, включени в това 
проучване, с изключение на Словения, в която Телекеър се предоставя в отделни региони, т.е. 
има непълно покритие в страната. В България социални аларми все още не се предлагат 
активно, а по-скоро в единични пилотни дейности и проекти.    
 В същото време, макар че социалните алармени системи да са достъпни в повечето 
европейски държави, данните за ползването на услугата Телекеър от възрастното население и 
от нуждаещите се хора с увреждания показват различия в широки граници.  
 

Пример за тези различия е представен в таблицата по-долу, основана на данни от 
цитираното проучване. 
 
 

                                                           
6
 http://www.ict-ageing.eu/?page_id=342 

 

http://www.ict-ageing.eu/?page_id=342
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 Таблица 4. Нива на предоставяне на Телекеър в Европа 

 

Нива на 
предоставяне 
на Телекеър 

Много високо 
ниво 

 
14 – 16% 

Високо ниво 
 

6 – 10% 

Средно ниво 
 

1 – 3% 

Ниско ниво 
 

< 1% 

Модел на 
дългосрочна 

грижа 

Англосаксонски 
модел 

Скандинавски 
модел 

Континентален  
и 

Средиземноморски 
модел 

 
Източноевропейски 

модел 

Държави Великобритания 
Ирландия       

Швеция 
Финландия 

Дания 

Испания 
Германия 
Холандия   

Италия      
Унгария 

 

Словения 
Полша 

България 

 
 Както става ясно, някои държави като Великобритания и Ирландия имат относително 
високи нива на покритие сред нуждаещите се от Телекеър услуги -  между 14 и 16% от 
възрастните хора. Други държави покриват по-ниски проценти на нуждаещи се, но все още със 
сравнително значим обхват - между 6 и 10% от възрастните и нуждаещи се хора (Дания, 
Финландия, Швеция). Повечето европейски държави предоставят Телекеър за малък процент 
нуждаещи се - между 1 и 3%. По този показател, Унгария – макар и представител на 
източноевропейския модел, попада в групата държави с континентален и средиземноморски 
модел. Останалите представители на източноевропейския модел, включително България, 
информират за ограничен брой потребители - под 1%.  
 
 Голямото разнообразие в различните страни е показано ясно в следващата графика.  
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Графика 4. Нива на използване на Телекеър първо поколение 
 

 
 
 По отношение на второ поколение Телекеър, което включва допълнителни датчици към 

социалните алармени системи, само Великобритания има значимо ниво на използване, което 

достига или надхвърля 1%. Услугите се предоставят в рамките на правителствени инициативи, 

които подкрепят предоставянето на услуги с второ поколение Telecare в общини с  добре 

изградена социална инфраструктура. 

 Трето поколение Телекеър услуги се предоставят единствено под формата на пилотни 

проекти и проучвания,  с цел тестване на потребностите и анализ на данни.  

Допълнителните Телекеър услуги се предоставят в ограничени проекти с 

изследователска цел и включват: 

- интегриране на видео компоненти в Телекеър услугите в Холандия и Финландия (с 

помощта на платформа Care TV); 

- интегриране на видеокомуникация в пакетите Телекеър в Германия (в услугата „СОФИЯ”); 

- включване на видео комуникация като вид социална услуга в Швеция, разпространена в 

много от общините. 

Мобилни Телекеър социални услуги се предоставят много рядко и по-скоро като 

иновативни примери, между които е и примерът на Германия, в който отделни доставчици 
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предлагат локализиране на нуждаещото се от подкрепа лице чрез GPS. Услугата се предлага 

изцяло като частна услуга и не е включена в системата за социални грижи и за възстановяване 

на средства. Този факт я определя като рядко избирана услуга и без ясна перспектива за по-

масово внедряване.  

В същото време, може да се отбележи големият потенциал на мобилните и видео Телекеър 

услуги в контекста на изключително бързото развитие на телекомуникациите и 

информационните технологии.  

Както ще бъде описано по-подробно в следващите части на този доклад, различни фактори 

действат като стимули или пречки върху по-бързото и цялостно изграждане на дистанционните 

социални услуги. Възприемането, ролята и приноса на Телекеър в цялостната система на 

социалните услуги, както и значението услугата за удовлетворяване на потребностите на 

възрастните хора, варира значително в различните държави и е в пряка зависимост от 

разнообразни икономически, социални, технологични и управленски фактори.  

Данните не трябва да се интерпретират в чисто количествен план и да се прилагат като 

база за сравнение и опростено пренасяне на опита и политиките в нов, различен контекст. 

Защото въпреки огромните резултати, постигнати до момента с труда на милиони хора, 

ангажирани в сферата на Телекеър услугите, дори лидерът – Великобритания – предоставя 

дистанционни услуги на около 17% от възрастното население (около 1,6 милиона нуждаещи 

се). Качественият анализ може да допринесе за информираното и добре планирано тестване и 

пилотно предоставяне на Телекеър в национален и местен контекст. 



 

ПРОЕКТ „ТЕЛЕКЕЪР МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ CSP 014 – 035/10.07.13 

Проектът  се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд  
за реформи, свързани с участието  на гражданското общество. Фондът предоставя 

финансиране в размер на 123 157.88 швейцарски франка или  90% от общата стойност на 
проекта. 

 
 

24 

 

Фондация ИСУО 
1202 София, ул. „Г. С. 

Раковски”N:61,ет.3, aп.8, 
тел. +359 2 983 21 49, 

www.icss-bg.org                                                                                                           

Фондация “ИСУО” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Швейцарското 

междинно звено не носят отговорност за каквото и да е използване на 
информацията, съдържаща се в него. 

 

1. Анализ на Телекеър услугите във Великобритания 

(Англосаксонски модел) 

Демографски 

данни 

Населението на Великобритания е 61.2 млн. д., от които 16% са на възраст 

65 и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да достигне 28.3%. 

Опит в 

предоставяне на 

Телекеър 

Великобритания е европейският лидер в предоставяне на дистанционни 

услуги с цялостната си инфраструктура на социални алармени системи, 

разрастващата се Телекеър услуга и изграждането на интелигентни 

домове.  

Потребители на 

дистанционни 

услуги 

Телекеър ползват възрастни хора на и над 65 години. Сред тях са хора с 

двигателни, сетивни или когнитивни проблеми и хронични заболявания. 

Най-голям процент са възрастните хора, ползващи социални алармени 

системи – между 1.5 и 1.6 млн. д., което представлява 15% от възрастните. 

Нарастващ е и процентът на потребителите на по-високо технологичните 

Телекеър услуги. 

Доставчици на 

дистанционни 

услуги 

Дистанционните услуги във Великобритания се предоставят широк кръг 

доставчици: общинска администрация (отговорна за жилищното 

осигуряване и градоустройство), частни доставчици, благотворителни 

организации и доброволци. 

Видове 

дистанционни 

услуги 

Великобритания развива активно – и като държавна политика – всички нива 

на дистанционни услуги: 

- Социални алармени системи; 

- Телекеър; 

- Теле здраве; 

- Интелигентни домове.  

За целите на настоящото проучване по-долу са представени първите две 

системи. 

Описание  Социални алармени системи 

Повечето общини предоставят социални алармени системи – в ролята на 

доставчици или в ролята на възложители на услугата, предоставяна от 
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частни доставчици. Съществува и активна мрежа от частни доставчици. 

Услугите се предоставят както в защитени жилища, така и в домовете на 

възрастните хора. В тази връзка, най-честите приемащи на сигналите за 

риск, постъпили в кол-центъра, са близки на потребителите (неформални 

подкрепящи). 

В някои области на страната, доставчиците на социални услуги предоставят 

екип за мобилна подкрепа, в допълнение към избраните неформални 

подкрепящи. 

 Телекеър 

Великобритания предоставя Телекеър като част от публичните широко 

разпространени услуги, с фокус върху превенция на рисковете за хората. 

Телекеър включва ползването на сензорни услуги с детектори за дим, 

топлина, наводнение. Тази тенденция се дължи на държавната политика и 

финансиране, включително програми като „Превантивен Технологичен 

Грант” на Англия и подобни програми в Шотландия, Уелс и Северна 

Ирландия.  

Има доставчици, които ползват финансиране за малки проекти, но работят 

и такива, които планират Телекеър като дългосрочна здравна и социална 

грижа, както и грижа за дома. 

През последните години броят на новите потребители на Телекеър 

нараства с устойчиви темпове (150 хил. д. са потребителите през 2006/2007 

и 161 хил. д. през 2007/2008.), като представляват около 3% от населението 

на и над 65 г. 

 

Шотландия 

Правителството на Шотландия промотира Телекеър услугите чрез 

специална Програма за развитие на Телекеър, стартирала през 2006 г. 
Развива се местно партньорство и се организират публични Телекеър 
услуги съобразно местните потребностите и приоритети. Програмата си 
поставя конкретни цели за всяка година, например за 2010 г. целта е услуги 
да ползват 75 хил. д. от Шотландия и още допълнително 19 хил. д. да 
продължат да живеят в домовете си. Тази цел е постигната. Проучванията 
показват, че услугите повишават качеството на живот на потребителите и 
въздействат върху оказващите подкрепа, екипите в болниците и в 
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социалните служби. 

Телекеър оборудването е част от здравните и социалните услуги и се 
ползва с направление от съответните служби.   

 

Уелс 

Телекеър стратегията на Уелс е разработена през 2005 г. и дава грантове 
на местните власти за осигуряване на Телекеър оборудване на 10 хил. 
дома, с допълнителни пари за разработване на местни Телекеър стратегии 
Всички 22 общини в Уелс имат разработени стратегии за Телекеър, част от 
тях много амбициозни. Мониторинговите доклади проследяват, че броят на 
потребителите на Телекеър (различни от тези, ползващи социални 
алармени системи) се увеличават и достигат до 45 хил. д., което 
представлява 7% от възрастното население на и над 65 г. 

 

Северна Ирландия 

През м. януари 2008 г. Министърът на здравеопазването, социалните 
услуги и обществената безопасност насочва 1.5 млн. британски лири за 
промотирането и развитието на нови технологии в подкрепа на хората, за 
да продължат да живеят в домовете си и през следващите 2 години. 

По същото време се открива Европейски Център за свързващо 
здравеопазване, който въвежда технологиите в здравните и социалните 
грижи за подобряване на живота на пациентите с хронични заболявания 
чрез дистанционен телемониторинг.  

В допълнение, Национална агенция за Телекеър поддържане работи с цел 
определяне и договаряне на обща национална рамка за предоставяне на 
Телекеър, която включва оборудване, инсталация, поддръжка, мониторинг 
и последваща подкрепа. 

Договорите включват: 

 Телекеър/ общностни аларми 

 Оборудване за превенция и намаляване на инцидентите в 
къщи 

 Наблюдение на активността в дома, стил на живот и средата 
 Интегрирани системи за Телекеър и Телездраве 
 Социални (общностни) аларми 
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 Теледраве/ медицина:  
 Наблюдение на кръвното налягане 
 Наблюдение на кръвната захар 
 Наблюдение на сърдечна аритмия 
 Наблюдение на астма 
 Звена за индивидуален медицински асистент в 

домашна среда 
 Интегрирано медицинско наблюдение 
 Система за напомняне на приема на лекарства. 

В допълнение на сензорите и детекторите в подкрепа на второто поколение 
на Телекеър и Телездраве, се предоставят и мониторингови системи с 
оборудване трето поколение, например, за подкрепа на хора с деменция и 
живота им в общността. 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Дистанционните услуги имат изцяло превантивен и проактивен характер, с 

цел намаляване на рисковете и на реалните инциденти в дома и в 

общността, в която живеят нуждаещите се от подкрепа хора.  

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Финансирането на дистанционните услуги се различава в различните 

общини. 

Социални алармени системи 

Като общо правило, социалните алармени системи се предоставят 

безплатно (или чрез възстановяване на разходите) на онези хора, които 

имат право на подобна подкрепа, поради нужди, които са разпознати чрез 

оценка на потребностите и поради ниски доходи. Останалите нуждаещи се 

заплащат потребителска такса, която варира между 10 и 25 евро на месец, 

в зависимост от мястото и доставчика. 

 Днес повечето общини предлагат Телекеър на хора с доказана нужда от 
социална грижа съгласно т.нар. „Справедлив достъп до подкрепящи 
услуги”. За хора с по-ниско ниво на риск се предоставят Телекеър към 
традиционните алармени системи, но с цел превенция на риска. 

 
Телекеър 
Доставката и заплащането на Телекеър зависят от условията в различните 
общини, но в по-голямата си част подходът е близък на този на социалните 
алармени системи. 
Различните подходи включват: 
- Безплатно предоставяне на Телекеър оборудване като помощ на 

нуждаещите се от медицински грижи или на нуждаещите се от подкрепа 
в ежедневните дейности; 

- Потребителска такса може да се заплаща за оборудването и някои 
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елементи на услугата при предоставяне на пакет Телекеър с  
превантивна цел. При подобни случаи се прави тест съгласно 
споменатия документ „Справедлив достъп до подкрепящи услуги”. 

- Когато Телекеър е част от общ пакет здравни и социални услуги, 
доставчикът договарят отговорностите си и цената на услугата. 

- Когато общината въвежда нови Телекеър услуги, обикновено 
предоставя услугите безплатно, с очакването за намаляване на 
разходите за здравни и социални услуги. 

- Част от общините предоставят услугите безплатно, докато имат 
специален грант за тях. 
В същото време, новите изисквания за интегрирана оценка на 

потребностите и общи подходи от страна на местните власти, социалните/ 
жилищни услуги и първичните здравни услуги, ще доведат до по-широкото 
предоставяне на Телекеър с превантивна цел. Тогава са възможни 
подходите на директно плащане от клиента или ползване на индивидуален 
бюджет за услуги. 

Положителни и 

рискови фактори 

за развитието на 

дистанционни 

услуги 

Важен фактор за развитието на дистанционни услуги се явява употребата 
на социални алармени системи, в началото ползвани в защитени жилища с 
цел подобряване на качеството на услугите. 
Производството на оборудване и работата на частни доставчици на услуги 
също допринасят за развитието на Телекеър. 
В резултат на политическите приоритети за увеличаване на независимостта 
на живот на възрастните, ролята на дистанционните услуги се повишава. 
 
Едва ли може да се говори за бариери пред дистанционните услуги, освен 
потребността от интегриране в по-голяма степен на социалните алармени 
системи в системата на социалните услуги. 
 
Основен движещ фактор за развитието на Телекеър се явява политиката на 
правителството за подкрепа на тяхното развитие и предоставянето на 
финансиране с тази цел, както и за развитие на подкрепящи структури 
(Програма за Телекеър обучение и изграждане на мрежи). 
 
Ключов фактор е нарастващият брой на възрастното население над 65 
години – фактор, който влияе върху здравната и социалната политики и 
върху приоритетите на пазара. Прогнозите за нарастване на тази 
възрастова група са с 47% към 2026 г., което в цифри означава 11.6 млн. д.  
Комбинацията на първични здравни услуги и социални услуги, съчетани с 
подобрена домашна среда, ще допринесе за намаляване на настаняването 
в болница за 1.6 млн. д. над 65 години, както и за намаляване на паданията 
в дома. Всички тези данни допринасят за развитието на Телекеър. 
 
Потенциалните бариери, които могат по-скоро да забавят развитието на 
Телекеър, са: 
 високите очаквания към Телекеър и реалните резултати; 
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 бързото развитие на оборудването, надхвърлящо възможностите за 
доставка;  

 огромният потенциал на Телекеър и Телездраве и рисковете пред 
тяхната ефективност и качество като една обща система.  
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2. Анализ на Телекеър услугите в Ирландия 

 

(Англосаксонски модел) 

Демографски данни Населението на Ирландия е 4.4 млн. д, от които 11.1% са на възраст 

на и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да достигне 12.3%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

Ирландия има дългогодишен опит в предоставяне на социални 

алармени системи, които имат национално покритие, както и в 

доставка на по-развитите форми на Телекеър, Телездраве и 

интелигентни домове.   

Потребители на 

дистанционни услуги 

Телекеър ползват възрастни хора на и над 65 години. Сред тях са 

хора с двигателни, сетивни или когнитивни проблеми и хронични 

заболявания. 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Доставчиците на дистанционни услуги са: 

- Частни доставчици; 

- Неправителствени организации, работещи в обществена полза. 

Видове 

дистанционни услуги 

Ирландия развива всички нива на дистанционни услуги, но с 

различен капацитет и обхват: 

- Социални алармени системи; 

- Телекеър; 

- Телездраве; 

- Интелигентни домове.  

За целите на настоящото проучване по-долу са представени първите 

две системи. 

Описание  Социални алармени системи 

Социалните алармени системи са достъпни в цялата страна. Те се 
предоставят най-често от частни доставчици, понякога – от 
организации в обществена полза. Потребители на услугата са между 
60 хил.д. и 70 хил. д. на и над 65 г. възраст, които представляват 13-
15% от възрастното население на страната. 
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Съществуват програми за жилищно благоустройство на възрастни 
хора, като 2% от възрастните хора на страната живеят при такива 
условия. В рамките на такива програми се предоставят и социални 
алармени системи за живущите, които обхващат общо 75% от всички 
подкрепени жилища. 
 
Услугите за хора, които живеят в собствените си домове, се 
предоставят от частни доставчици, които предлагат услугите или 
пряко на възрастните хора, или с посредничеството на 
доброволчески организации. Алармените системи в този случай не са 
част от общодостъпните социални услуги и не сигнализират на 
членове на семейството, а включват услуги за аварийни ситуации 
чрез кол център. 
 
Понастоящем се обсъжда възможността за интегриране на 
социалните алармени системи и други компютърни технологии в 
общодостъпните социални услуги. 
 
 

 Телекеър 

Доставката на Телекеър е все още с много ограничен обхват в 

страната. Практиката е част от доставчиците на социални услуги 

(частни и в обществена полза) да предлагат Телекеър като 

надграждаща услуга на обичайния пакет от социални услуги. 

Съществуват и няколко пилотни схеми, които имат за цел да повишат 
доставката на Телекеър услуги в национален мащаб. Някои от тях са 
описани накратко по-долу: 

- „Телекеър за хора с деменция и за  хората, които ги подкрепят”. 
Проектът се изпълнява в Южен Дъблин, с партньорството между 
неправителствената организация „Общество на болестта на 
Алцхаймер в Ирландия” и частния доставчик на Телекеър 
„Авариен отговор”. Индивидуално планиран технологичен пакет 
се предоставя в домовете на хора с деменция, който най-често 
включва аларми за дим, детектори за падане, детектори за 
наводнение, сензори за измерване и контрол над температурата и 
сензори за влизане и излизане от дома. Допълнително 
оборудване се инсталира в зависимост от нуждите на конкретния 
човек. Проектът ще осигури оборудването на 100 домове.   

- „Защитен в къщи” – Проектът се изпълнява в периода 2006-2007 г. 
в рамките на Програмата „RAPID”. RAPID е програма на 
Ирландското правителство, насочена към 46 най-бедни райони в 



 

ПРОЕКТ „ТЕЛЕКЕЪР МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ CSP 014 – 035/10.07.13 

Проектът  се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд  
за реформи, свързани с участието  на гражданското общество. Фондът предоставя 

финансиране в размер на 123 157.88 швейцарски франка или  90% от общата стойност на 
проекта. 

 
 

32 

 

Фондация ИСУО 
1202 София, ул. „Г. С. 

Раковски”N:61,ет.3, aп.8, 
тел. +359 2 983 21 49, 

www.icss-bg.org                                                                                                           

Фондация “ИСУО” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Швейцарското 

междинно звено не носят отговорност за каквото и да е използване на 
информацията, съдържаща се в него. 

 

страната. Съвместно с доставчика „Авариен отговор” се 
предоставя телекеър в 25 дома в различните райони. Услугата е 
доста ограничена и включва надграждане на съществуващите 
алармени системи.   

- „Уеб-камера”. В графство Клеър, неправителствената 
организация „Грижа за грижещите се” използва уеб наблюдение 
на дневни центрове за възрастни хора, с център за наблюдение в 
един от градовете на графството – Енис. С помощта на 
уебкамера, потребителите на дневните центрове и 
специалистите, които се грижат за тях, ползват услуги и подкрепа, 
в зависимост от нуждите. 

 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Услугите имат активен и превантивен характер, макар и в малкия 

спектър на Телекеър. 

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Социални алармени системи 
Социалните алармени системи са доста разпространени, особено в 
рамките на програмите за жилищно настаняване и благоустройство 
на възрастни хора. В този случай за тях са осигурени схеми за 
финансиране с обществени средства, които се ползват за 
инсталиране на оборудването и за работата на доброволчески и 
местни организации. Това е безплатна услуга за нуждаещите се. 
В случаите на предоставяне на услугите в домовете на възрастните 
хора, които имат потребност от такава подкрепа, таксата за 
инсталиране на оборудването се покрива от т.нар. Схема за 
общностна подкрепа за възрастни хора”. Потребителите заплащат 
годишната такса за наблюдение / поддръжка (около 80 Евро). 
Критериите за включване са: да са жители на района, в който 
доставчикът предоставя услугата, да приемат в дома си 
представители на доставчика с цел легитимност и да са на или над 
65 г. Основната цел е да се осигури сигерността на възрастните хора. 
При изцяло частна заявка, първоначалната инсталация е на цена 300 
евро, с годишна такса за наблюдение/ поддръжка в размер между 66 
и 90 евро.  
 
Телекеър 
Няма схеми за възстановяване на потребителски такси за по-
развитите Телекеър услуги. Това е и една от бариерите пред 
развитието на домашните Телекеър и Телездраве услуги днес. 

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

Положителните фактори по отношение на социалните алармени 
системи са: 
- Грантови схеми за финансиране, предлагани от Департамента за 

развитие на общността и селските райони. Те допринасят за 
подкрепата на хора, които не биха могли да си позволят цената за 
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дистанционни услуги инсталиране на алармената система. 
- Потребността от подкрепа на членове на семействата на 

възрастни хора.   
- Нарастващ брой на частни и неправителствени организации-

доставчици на услуги; 
- Конкуренция между доставчиците на услуги и развитие на пазара 

на дистанционни услуги. 
 

Бариерите пред социалните алармени системи включват: 
- Недостатъчното развитие на услугите в домашна среда и фактът, 

че социалните алармени системи не са интегрирани към 
системата на социалните услуги. 

- Липсата на общностни групи в някои части на страната, които 
могат да кандидатстват по грантовите схеми за финансиране на 
нуждаещите се и липсата на средства за покриване на 
инсталационните такси от хората в тези райони; 

- Таксата за наблюдение и поддръжка на оборудването се заплаща 
от потребителя и хората с ниски доходи не могат да си позволят 
подобен разход. 

 
По отношение на Телекеър, бариерите са свързани с липсата на 
обща политика и визия за развитието й. Положителни фактори се 
явяват добрите практики и политика на Великобритания и Северна 
Ирландия, които могат да активизират развитието на пазара в 
бъдеще, както и интегрирането на Телекеър в системата на 
социалните услуги. 
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3. Анализ  на Телекеър услугите в Германия 

 

(Континентален модел) 

Демографски 

данни 

Населението на Германия е 82.2 млн. д, от които 19.8% са на 

възраст 65 и повече години. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 22.8%. 

Опит в 

предоставяне на 

Телекеър 

Телекеър системи за социално алармиране се предлагат в 

Германия в продължение на повече от 25 години и сега се 

използват в цялата страна. 

Потребители на 

дистанционни 

услуги 

Телекеър ползват възрастни хора на 65 и повече години. Няма 

единна официална статистика за всички потребители на 

дистанционни услуги, поради профила на доставчиците им 

(предимно благотворителни организации) 

Доставчици на 

дистанционни 

услуги 

Почти 90 % от услугите, предоставяни от социални алармени 

системи, се управляват от шест големи хуманитарни и 

благотворителни организации , действащи в цялата държава. Те 

имат собствени Мониторинг центрове за услуги. 

Сред тях се откроява Германската асоциация на доставчиците на 

Телекеър  услуги (Bundesverband Hausnotruf). Членовете й  

обслужват около 350 хиляди потребители. Това представлява 2,3% 

от населението на възраст над 65 г. на Германия. 

Съществуват и други доставчици, между които: 

- центрове за алармени услуги, които  се управляват от 

специализирани организации . 

-  търговски фирми,  доставчици на социално алармени услуги, 

като Recontrol, Tunstall Group, Bosch Security Systems, Vitaphone  

- строителни организации, които изграждат жилища и 

предоставят социални алармени услуги, в сътрудничество с 

доставчика на услуги и с помощта на франчайз концепция. 

Видове 

дистанционни 

Германия развива всички нива на дистанционни услуги: 
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услуги - Социални алармени системи; 

- Телекеър; 

- Телездраве; 

- Интелигентни домове.  

За целите на настоящото проучване по-долу са представени 

първите две системи. 

Описание  Социални алармени системи 

Социалните алармени системи обикновено се състоят от: 

- стационарно устройство, което разполага с високоговорител и 

микрофон; 

- преносим предавател, който  може да се използва навсякъде в 

дома.  

Когато клиентът натисне бутона на персоналната  аларма, екипът 

на доставчика получава сигнала в центъра за услуги,  оценява 

сигнала съобразно индивидуален протокол на клиента и отговаря 

на сигнала, в съответствие с нуждите на клиента и одобрения 

протокол. В зависимост от конкретната ситуация , по-нататъшните 

действия се поемат от роднини, съседи или от местните служби – 

Бърза помощ, др.  

С появата на мобилните телефони,  някои доставчици на услуги са 

започнали да предлагат локализиране чрез GPS и мобилна 

аларма.  

 Телекеър 

Телекеър стартира като публично финансиран пилотен проект по 

Програма" SOPHIA" и в момента се предоставя в различни части на 

страната с помощта на франчайзинг модел. Програмата се 

изпълнява от местни центрове за услуги, които работят денонощно 

и в тясно сътрудничество с доброволци и професионалисти. 

Доставчикът предлага различни пакети от услуги: 
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- "Основен" пакет от услуги включва 24 часа/7 дни в седмицата 

наличие на телефонна връзка с Център за услуги, с ежеседмична 

покана за разговор по инициатива на персонала, както и, при 

поискване, консултации на клиенти и /или техни близки във връзка 

с други услуги на местно ниво. В случай на заболяване, клиентът е 

в контакт с обслужващия персонал на центъра за услуги. 

- Пакет "сигурност" включва - в допълнение към по-горните услуги 

- и лична алармена услуга, използваща интелигентна лента на 

китката и - ако е необходимо - различни сензори, поставени в дома 

на клиента (например сензори за газ и пожар). Лентата на  китката 

позволява алармата да се задейства активно от клиента. 

Отговорът се инициира съгласно индивидуално договорен 

протокол и се осигурява от външни страни, например член на 

семейството, съсед или семеен лекар . Интелигентната лента дава 

възможност на центъра за услуги активно да започне 

интервенцията на базата на 24-часов профил на активност на 

клиента, генериран чрез това устройство . 

- "Контакт" пакет позволява - в допълнение към "основната" 

услуга - и видео телефонни контакти, които се реализират чрез 

обикновена  телевизионна връзка с центъра за услуги или с всяка 

друга страна (например членове на семейството и приятели ) и се 

съхраняват в персонализиран указател за видео телефон. 

"Информационен бутон" позволява достъп до образователни 

новини, например относно здравните въпроси. Този пакет е 

предлаган на отделни клиенти, когато има специфични нужди, в 

случай на неподвижност или липса на социални контакти.  

"Комфорт" пакетът е съставен от всички компоненти на услугите, 

описани по-горе. 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Традиционната практика на предлаганите услуги има характер на 

ответни мерки за подкрепа, т.е. подкрепа се предоставя в случай 

на аварийни или рискови ситуации, а не за активно 

предотвратяване на подобни ситуации.  

Активен иновативен подход се тества през последните години, като 

се предлагат и  услуги, които имат превантивен характер, 

например, периодичен телефонен или видео разговор с клиентите.  
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Новите поколения алармени системи позволяват интегрирането на 

различни видове пасивни датчици като датчици за дим, газ и други 

с детектори за движение.  

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Финансирането на дистанционните услуги се различава в 

зависимост от спецификата им на социални и здравни 

дистанционни услуги 

Осигурителна система. Услугите с обикновен бутон (социални 

алармени системи) са достъпни чрез задължителната 

осигурителна система за дългосрочни грижи, въведени в Германия 

в началото на 1990 г. Лицата, които имат право да получават 

финансова подкрепа от дългосрочната осигурителна каса, могат да 

кандидатстват за възстановяване на разходите за социална 

аларма, в съответствие с правилата, определени в Кодекса за 

социално подпомагане. Специална медицинска служба е 

отговорният орган за оценка на допустимостта на всеки отделен 

случай. Кандидатът трябва да обясни по какъв начин използването 

на системата за социална аларма ще допринесе за неговото 

благополучие. В случай на успешно прилагане, с месечна такса за 

обслужване в размер до 17,90 евро за 24 часа/ 7 дни в седмицата 

алармена услуга, средствата подлежат на възстановяване, 

включително и еднократната такса за инсталация и съвети за 

ползване на услугата.  

Реинбурсиране (възстановяване на разходите). За клиенти, 

които имат право на финансова подкрепа в рамките на програмата 

за дългосрочно осигуряване на грижи, таксите за услуги се 

възстановяват в размер на 18,36 евро на месец.  

Смесен модел на финансиране. Този модел позволява да се 

запази финансовата помощ за получените услуги и да се договори 

приемлива цена на разходите, направени от крайните потребители 

над основния пакет (около 35 евро на месец средно, в зависимост 

от пакета действително използвани  услуги). 

Допълнителните услуги и всяко адаптиране на оборудването, по 

заявка на клиента, не подлежат на възстановяване. 

Възстановяването е възможно само за социални системи за 

аларма, предоставени от организации , които са сключили договор 
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с осигурителната каса.  

За хората с ниски доходи и със специални индивидуални нужди 

разходите могат да се възстановят от Службата за социално 

подпомагане, след предоставяне на заверен от лекар протокол или 

на заявление от социален работник,. 

Потребителска такса. Голяма част от нуждаещите се трябва да 

плащат за социалните системи за аларма, защото те не отговарят 

на критериите за допустимост, наложени по законоустановената 

осигурителна схема за дългосрочна грижа.  

Положителни и 

рискови фактори 

за развитието на 

дистанционни 

услуги 

Германия е една от бързо застаряващите страни-членки на 

Европейския съюз и ускорената тенденция към застаряване на 

населението е значима тема на национално ниво през последните 

години. Демографският проблем се възприема като фактор за 

потенциална криза във финансирането на здравеопазването и 

социалните програми. Има широк обществен дебат за опасността 

Германия да се изправи пред тежки конфликти между поколенията, 

поради нарастващата конкуренция за оскъдните налични 

финансови ресурси между младите и възрастните. На този фон, от 

няколко години различни секторни политики развиват ефективни 

стратегии за справяне с текущите демографски промени.  

Значителни финансови средства са инвестирани от националните 

и регионалните власти за научни изследвания и технологично 

развитие в областта на медицинската грижа и социалните грижи в 

дома на нуждаещия се от подкрепа за независим начин на живот.  

В момента Германия няма специална стратегия и политика, 

насочена към разширяване на прилагането на наличните ИКТ 

решения в областта на социалните услуги. Въпреки че 

възстановяването на средствата за социалните системи за аларма 

по законоустановените схема дават някакъв стимул за ползването 

им, самостоятелното плащане изглежда е често срещано явление. 

В резултат, пазарът на социални аларми продължава да бъде 

доста чувствителен към цената към момента. Нивата на 

използване  са останали сравнително ниски повече от 20 години 

след въвеждането им на националния пазар.  

Положителните фактори за развитие са: 
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- добре развита индустрия за социални алармени системи; 

- гъста мрежа от доставчици на услуги; 

- добре стабилизирани центрове за организация и обслужване; 

- развити стандарти за качество на услугите; 

- сравнително добре развита интернет инфраструктура. 

Пречка пред развитието на дистанционните услуги са високите 

разходи, особено  за оборудването за услугите. Това се отнася не 

само за закупуване, инсталиране и поддръжка на ИКТ системи и 

компоненти, но също така и за персонализиране на инсталираните 

системи според индивидуалните нужди на потребителите. 

 

 4. Анализ  на Телекеър услугите в Холандия 

(Континентален модел) 

Демографски данни Населението на Холандия е 16.4 млн. д, от които 14.5% са на 

възраст на 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да достигне 

19.8%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

Холандия предоставя разнообразни Телекеър услуги, насочени 
приоритетно към възрастните хора.  Най-разпространени са 
социалните алармени системи, както и някои по-напреднали 
форми на Телекеър. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Основната група потребители на дистанционни услуги са 

възрастните хора на 65 години и повече, както и хора с 

увреждания (физически увреждания, деменция, хора с 

обучителни затруднения, др.). Общо около 4% от населението 

на страната ползва Телекеър. 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Основните доставчици на социални алармени системи са 

общините, благотворителни организации и доставчици на услуги 

в домашна среда.  

Видове 

дистанционни услуги 

Холандия развива всички нива на дистанционни услуги: 

- Социални алармени системи; 
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- Телекеър; 

- Телездраве; 

- Интелигентни домове.  

За целите на настоящото проучване по-долу са представени 

първите две системи. 

Описание Социални алармени системи 
Социалните алармени системи се предоставят в цялата страна 
както на възрастните хора, така и като част от политиката за 
жилищно настаняване или благоустройство. 
 
3% от възрастните хора над 65 г. ползват социални алармени 
системи.  
След подаден сигнал в кол центъра, следва отговор в подкрепа, 
предоставена или от член на семейството, или от 
професионална организация-доставчик на социални услуги в 
домашна среда (публична или частна). Ако няма подходящ член 
на семейството за приемане на сигнали, потребителят може да 
избере социален работник в тази роля. Във втория случай, 
месечната потребителска такса е по-висока. 
 

Социалните аларми от много години са важен елемент от 
подкрепата в домашна среда и независимия живот в общността. 
Пред последните години се добавят нови функции към 
базисните социални аларми и това са сигурност, удобство, 
контрол над достъпа,  др. 
 
Днес основен фокус в развитието на социалните аларми е 
подобряване на качеството на услугите и разширяване на 
възможностите за самостоятелен живот. Все още 
ограничаването на разходите за дългосрочна грижа в 
национален мащаб не е фокус на развитието на услугата. 
 
Телекеър 
Телекеър се предоставя в пилотни и тестови дейности. Слабо се 
ползват детекторите за падане, тъй като се предоставят като 
комерсиална услуга.  
През последните години детекторите за дим се поставят 
задължително в новопостроените къщи и не са част от 
социалните алармени системи. Детекторите за газ и наводнение 
се ползват от ограничен брой потребители и не с част от 
Телекеър или социалната система. 
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Развиват се схемите за контакти „екран към екран”, в които 
възрастните хора получават подкрепа чрез дигиталните медии. 
 Първите опити са започнали през 2000 г. и оттогава много (най-
вече нови) компании развиват тази контактна технология и 
свързаните с нея услуги. 

Министерството на здравеопазването въвежда временна мярка 
за възстановяване на средства за допълнителни часове 
ползвани услуги.  

В допълнение, пълната цена на това Телекеър оборудване 
също се възстановява чрез временна мярка за инсталиране на 
интелигентни технологии и строителство на интелигентни 
домове с цел удължаване на самостоятелността на възрастните 
хора в домовете им. В резултат на тази политическа подкрепа, 
голям брой тествания са проведени, но все още Холандия е 
далеч от  широкото предоставяне на Телекеър като базисна 
услуга.  

Потребителите на Телекеър са под 1% от населението на 65 
години и повече. Няма точна статистика на включените в 
тестовите и пилотните дейности за контакти „екран към екран” 
инсталация, но подадените от някои компании данни сочат 
средната цифра от 1000 д. ползватели. 

Пример за подобни пилотни проекти е проектът „Социални 
аларми плюс”, който обединява две строителни компании, кол 
център и организация-доставчик на социални услуги. 
Предоставя се индивидуална алармена система за сигурност с 
аларма при нахлуване в дома, аларма за дим, електронна 
система за заключване на вратите и автоматично осветление. 
120 домакинства в гр. Амстердам ползват услугата, като 
доставката продължава и след края на проекта. 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Ключовата роля на Телекеър в Холандия е превантивната роля, 
в смисъла на превенция на настаняването в институция на 
възрастните хора. 
Алармените системи служат за превенция на рискови ситуации 
като падане, влошаване на здравословното състояние и или 
друг риск.  
В същото време потребителите все още приемат да ползват 
алармена система едва след като е възникнал инцидент, който е 
могъл да бъде предотвратен или след който е оказана подкрепа 
в резултат на оборудването. В този смисъл, практиката е все 
още реактивна и не толкова превантивна. 
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Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Социални алармени системи 
 
Финансирането на социалните аларми се различава в 
различните региони и общини. Минималните цени за крайните 
потребители обикновено са 12-13 евро на месец. Тази цена 
включва безплатна инсталация и поддръжка на оборудването, 
както и връзка с професионален кол център.  
За допълнителна подкрепа от професионалист, вместо от член 
на семейството, потребителят заплаща допълнителна месечна 
такса около 25 евро на месец.   
В случай на публично финансиране, кандидатите за социални 
аларми кандидатстват след оценка на потребностите и 
обстоятелствата, при които живеят, преди да получат 
алармената услуга. Процесът включва контакт на възрастния 
човек с регионална или общинска организация за грижи в 
домашна среда, личен лекар или общностен център за 
социални услуги. Агенция за оценка на потребностите изяснява 
заявката, потребностите от подкрепа и обхвата и 
местоположението на подходящата подкрепа. В малък брой 
случаи, ползването н социална аларма може да бъде осигурено 
в резултат на медицински критерии и тогава услугата се 
предоставя от застраховател  на здравни застраховки. 
 
Телекеър 
Възстановяването на Телекеър може да бъде разгледано в две 
отделни групи: 
- Ползване на общодостъпни домашни продукти, които са част 
от социалната система и са безплатни за потребителя; 
- Ползване на търговски продукти, които се закупуват от 
потребителя от обикновени магазини или от други доставчици. 

 
Списъци с продукти, които се реинбурсират (напълно или 
частично), са достъпни за всички заинтересовани. 
 
Потребителите на контактите „екран към екран” ползват 
услугата безплатно, ако живеят в защитено жилище, и ако 
Националната агенция за социални грижи е дала одобрение на 
доставчика на социални услуги за предоставяне на 
дистанционна подкрепа.  

В случай, че потребителят живее в дома си, се въвеждат 
допълнителни критерии, които се оценяват от професионален 
социален работник и домашен лекар.Тези критерии измерват 
ползите и предимствата на „екран към екран” комуникацията, в 
сравнение с домашните посещения на социалния работник. 
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Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

дистанционни услуги 

Основните положителни фактори за развитието на социалните 

алармени системи и Телекеър са: 

- Фокус върху превенцията на настаняването в институции на 

възрастните хора и върху оказване на подкрепа те да живеят 

максимално дълго в собствените им домове; 

- Загриженост и отговорност на възрастните хора към 

собствената им сигурност и защита; 

- Недостига на персонал – медицински и социален – 

провокира търсенето на решения в настоящия капацитет на 

здравни и социални услуги и без увеличаване на заетите в 

сферата.  

- Бурното развитие на технологиите и приложението им в 

осигуряване на защита за дома; 

- Държавната политика за възстановяване на разходите за 

Телекеър при определени условия; 

- Нарастващата тенденция за изграждане на интелигентни 

домове, които включват системи за дистанционна защита и 

подкрепа. 

Рисковите фактори пред развитието на Телекеър са: 

- Стигмата, която носи личната аларма (макар и на гривна или 

гердан, бутонът насочва към увреждане); 

- Страхът и неудобството, че в даден случай бутонът може да 

бъде натиснат по погрешка; 

- Липса на информация къде и как да се кандидатства за 

подобна система; 

- Очакването, че кандидатстването за Телекеър отнема много 

време; 

- Високата цена на платената услуга, която осигурява 100% 

сигурност на системата за подкрепа. 

Сериозно предизвикателство са и нарастващите очаквания и 
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потребности от гъвкава и високо качествена услуга, 

предоставяна от всички доставчици – организации, ангажирани 

с домашни услуги, кол център, доставчик на социални услуги. 
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5. Анализ  на Телекеър услугите в Дания 

 

(Скандинавски модел) 

Демографски данни Населението на Дания е 5.5 млн. д, от които 15.3% са на 

възраст 65 и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 20.1%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

Дания има дългогодишен опит в предоставяне на дистанционни 

услуги в цялата страна. Първите алармени системи са 

организирани през 70-те години на ХХ век. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Приблизително 7% от възрастното население на и над 65 г. 

ползва социалните алармени системи, които са разпространени 

в цялата страна. 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Общините са ключова страна в предлагането  и често  в 

предоставянето на дистанционни услуги, които изпълняват 

самостоятелно или възлагат на подизпълнители и осъществяват 

цялостен контрол над дейността им.  

Видове 

дистанционни услуги 

Дания предоставя всички нива на дистанционни услуги, но с 

различен обхват на ползване: 

- Социални алармени системи – разпространени в цялата 

страна; 

- Телекеър – отделни проекти и инициативи; 

- Телездраве – отделни проекти, насочени към подкрепа за 

здравословен начин на живот в домашна среда или в 

партньорство с личен лекар и/ или болнично заведение; 

- Интелигентни домове – много добре развита електронна 

система за защита на дома и човека (например, детектори за 

газ, наводнение, дим, отопление, самопочистващи се 

домове, домашни роботи, др.) . 

За целите на настоящото проучване по-долу са представени 
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първите две системи. 

Описание  Социални алармени системи 

Социалните алармени системи се предоставят в цялата страта, 

както в подкрепа на възрастните хора в собствените им домове, 

така и на тези, които живеят в защитени жилища, въпреки че 

общата политика в Дания е да насърчават по-възрастните хора 

да живеят в жилища в общността, а не в защитени жилища. 

Крайните потребители не заплащат такса, когато услугата им 

дава възможност да живеят в домовете си. 

 

 Телекеър 

Пасивните Телекеър услуги, които представляват подобрение 

на основните социални алармени системи, са разпространени 

от доста време, но не се ползват широко в страната. Тази 

тенденция се дължи на широко приети етични норми, които 

отхвърлят пасивното наблюдение  над личността, както и 

поради законови изисквания за това, при какви обстоятелства 

такова наблюдение е възможно. 

В резултат, Телекеър се предоставя по-скоро в рамките на 
отделни проекти в областта на социалната грижа или като 
комбинация със здравни (Телездраве) услуги. Примери са: 

 Личен GPS за възрастни хора с деменция, свързан към 
GPS система за местонахождение; 

 Проект „PERSONA”  за изграждане на подкрепяща среда 
за възрастни хора и хора с увреждания чрез следните 
услуги: 

- Консултант по храненето; 

- Достъп до дома; 

- Подкрепа при аварийни ситуации и спешна помощ; 

- Алармиране и подкрепа при падане; 

- Подкрепа за здравословен начин на живот; 

http://www.aal-persona.org/index.html
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- Подкрепа при поведенчески рискове; 

- Автоматичен контрол на сигурността в дома; 

- Подкрепа при приема на лекарства (автоматичен дозатор); 

- Система за алармиране при отваряне на врати;  

- Проследяване на загубени предмети; 

- Информация за времето и други външни фактори.  

 Проект „DREAMING” предоставя интегрирана здравна и 
социална услуга в подкрепа на възрастни хора с 
хронични заболявания чрез: 
 

- проследяване на кръвното налягане и кръвната захар чрез 
сензори; 

- проследяване на сигурността на средата чрез алармени 
датчици и монитори за данни. 

 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Дания си поставя за цел развитие на активни и превантивни 

услуги в подкрепа на възрастните хора. 

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Крайните потребители на социална алармена система не 

заплащат такса, когато услугата им дава възможност да живеят 

в домовете си. 

Все още не е разработена система за реинбурсиране на 

направените разходи при ползване на други услуги. 

Финансирането на здравните дистанционни услуги все още не е 

дефинирано с единна национална методика. 

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

дистанционни услуги 

Основен положителен фактор е фактът, че социалните 

алармени системи са част от слугите в домашна среда, които са 

приоритет за държавата и са една от най-добре развитите 

системи за социална подкрепа в Европа. 

Ключови фактори за развитие на Телекеър са производителите 

на технически устройства. Необходима е политическа воля за 

разпознаване на ролята на новите технологии, както и за 

обсъждане на етичните и законовите изисквания. 

http://www.dreaming-project.org/technology.html
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Основните трудности са: 

 Политическите аспекти на планиране на здравните 
услуги; 

 Въпросите за цената на услугите и реинбурсирането на 
разходите за тях; 

 Преходът от добре структурирана и публично 
контролирана здравна и социална системи към подкрепа 
в дома на потребителите, който поставя много въпроси 
за организацията на услугите и отговорността. 

 

6. Анализ на Телекеър услугите в Швеция 

 (Скандинавски модел) 

Демографски данни Населението на Швеция е 9.1 млн. д, от които 17.4% са на 

възраст на и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 20.8%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

Многообразни дейности, включително високо технологични и 

комуникационни, са насочени към възрастните хора. Те 

включват социални алармени системи, които са с пълно 

покритие в страната, както и по-напредналите форми на 

Телекеър и Телездраве. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Възрастни хора, както и хора с хронични заболявания и 

увреждания. 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Основните доставчици на социални алармени системи са 

общините, а отскоро и частни доставчици на услуги. 

Видове 

дистанционни услуги 

Швеция предоставя всички нива на дистанционни услуги, но с 

различен обхват на ползване: 

- Социални алармени системи – достъпни в цялата страна; 

- Телекеър – отделни пакети Телекеър също се предоставят 

из цялата страна; 

- Телездраве – развива се активно поради факта, че Швеция е 

голям държава с ниска гъстота на населението и 

предоставянето на здравни грижи трябва да преодолява 

големи разстояния, остри климатични условия, сурова зима, 
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и да достига до пациентите в домовете им.  

- Интелигентни домове. 

За целите на настоящото проучване по-долу са представени 

първите две системи. 

Описание Социални алармени системи 
 
Социалните алармени системи се предоставят в цялата страна 
от 1970 г. Те се предоставят както на хората, които живеят в 
домовете си, така и на тези живеещи в защитени жилища (къщи 
или апартаменти с услуги за независим живот). 
 
Стандартните социални аларми са свързани с алармен център, 
който препраща информацията от потребителя към формалните 
услуги (социални услуги в домашна среда) и/ или към членове 
на семейството. 
Социалните услуги в домашна среда са много разпространени в 
цялата страна и, когато е необходимо, социалните алармени 
системи се предлагат като част от услугите. 
Около 160 хил. социални аларми са инсталирани в цялата 
страна, което представлява около 10% от хората на възраст 65 
г. и повече. Около половината от тях живеят в защитени 
жилища, а другата половина – в собствените си домове. 
  
Телекеър 
Част от Телекеър се предоставя като общодостъпна услуга от 
общините. Най-често това са социални алармени системи с 
„подобрения”, като сензори за движение, сензори за средата на 
живот на потребителите.  
Съществуват и поредица от пилотни проекти от Здравната 
институция за разработване на Телекеър услуги в подкрепа на 
възрастните хора и хората с увреждания. Например, в рамките 
на проект „Действие” се тества видеофон, който свързва 
възрастните хора с техните семейства. Услугата бързо се 
разпространява и включва все повече клиенти. 
 
Въпреки че няма специфична политика за развитие на Телекеър  
в цялата страна, услугите попадат във фокуса на социалните 
грижи за възрастни хора и в обхват на подкрепящите 
технологии. 
 
 Всяка община или регион развива собствена политика, 
включително по отношение на Телекеър, и за това в страната 
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има голямо разнообразие в услугите.  

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Швеция си поставя за цел развитие на активни и превантивни 

услуги в подкрепа на възрастните хора. 

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Социални алармени системи 
Ако потребителят получава домашни грижи, разходите за 
инсталиране на социални аларми обикновено се покриват от 
общината. Оборудването се наема от общината и трябва да 
бъде върнато, когато услугата бъде прекратена. 
Потребителите обикновено плащат разходите за самата услуга 
и цената варира в различните общини (например, в Стокхолм 
цената е 105 крони на месец, в Упсала е 100 крони на месец). 
 
Телекеър 
Към настоящия момент няма ясно структуриран модел за 
финансиране на по-високо технологичните Телекеър. 
Повечето Телекеър продукти и услуги се предоставят 
безплатно, като те могат да бъдат наети от общината и, по-
скоро, върнати. 
Услугите се финансират изцяло от публични средства.   
Съществува възможност за т.нар. „Свободен избор”, при който 
потребителят може да избере частен доставчик и да заплаща за 
услугата. Услугата видеофон, например, се предлага на 
фиксирана цена под 320 евро на месец. 
  

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

дистанционни услуги 

Основните положителни фактори за развитието на социалните 
алармени системи са: 
- Общински инициативи за широко разпространение на 

услугите в цялата страна; 
- Публично финансиране и предоставяне в цялата страна на 

домашни грижи; 
- Държавна политика за развитие на превантивна социална 

работа и подкрепа на нуждаещите се в домовете им, 
предоставяна с високо качество и по стандарти, по-високи от 
европейските. 

 
Телекеър се развива с подкрепата на производители, които 
финансират проучвания, тествания на нови устройства или 
подобряване на вече ползвани устройства. 
 
Единствената бариера към момента за развитието на по-високо 
технологичните Телекеър е липсата на ясна държавна политика. 
 

 



 

ПРОЕКТ „ТЕЛЕКЕЪР МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ CSP 014 – 035/10.07.13 

Проектът  се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд  
за реформи, свързани с участието  на гражданското общество. Фондът предоставя 

финансиране в размер на 123 157.88 швейцарски франка или  90% от общата стойност на 
проекта. 

 
 

51 

 

Фондация ИСУО 
1202 София, ул. „Г. С. 

Раковски”N:61,ет.3, aп.8, 
тел. +359 2 983 21 49, 

www.icss-bg.org                                                                                                           

Фондация “ИСУО” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Швейцарското 

междинно звено не носят отговорност за каквото и да е използване на 
информацията, съдържаща се в него. 

 



 

ПРОЕКТ „ТЕЛЕКЕЪР МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
№ CSP 014 – 035/10.07.13 

Проектът  се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд  
за реформи, свързани с участието  на гражданското общество. Фондът предоставя 

финансиране в размер на 123 157.88 швейцарски франка или  90% от общата стойност на 
проекта. 

 
 

52 

 

Фондация ИСУО 
1202 София, ул. „Г. С. 

Раковски”N:61,ет.3, aп.8, 
тел. +359 2 983 21 49, 

www.icss-bg.org                                                                                                           

Фондация “ИСУО” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 
документ. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Швейцарското 

междинно звено не носят отговорност за каквото и да е използване на 
информацията, съдържаща се в него. 

 

7. Анализ  на Телекеър услугите в Испания 

 (Средиземноморски модел) 

Демографски данни Населението на Испания е 55.3 млн. д, от които 16.7% са на 

възраст на и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 18.2%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

Испания има дългогодишен опит в предоставяне на 

дистанционни услуги в цялата страна, особено по отношение на 

социалните алармени системи. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Приблизително 3,5% от възрастното население на и над 65 г. 

ползва социалните алармени системи, които са разпространени 

в цялата страна като теле-асистенция (теле-аларми и 

Телекеър). 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Основните доставчици са общините, които са автономни 

административни единици и финансират услугата 

Телеасистенция. 

Видове 

дистанционни услуги 

Испания предоставя всички нива на дистанционни услуги, но с 

различен обхват на ползване: 

- Социални алармени системи – разпространени в цялата 

страна; 

- Телекеър – разпространени в цялата страна; 

- Домашно Телездраве – отделни проекти, в партньорство с 

болнични заведения, за телефонно консултиране и 

телемониторинг с цел проследяване на лечението и 

превенция; 

- Интелигентни домове – много добре развита електронна 

система за защита на дома и човека (например, детектори за 

газ, наводнение, дим, отопление, самопочистващи се 

домове, домашни роботи, др.) . 

За целите на настоящото проучване по-долу са представени 

първите две системи. 
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Описание  Социални алармени системи 

Регламентът за ползване на теле-аларми и теле-асистенция 

е разписан в Закон за насърчаване на индивидуалната 

автономност и грижата за хората в ситуация на зависимост 

(2006 г.). 

Целта на услугите е да допринесат за гарантиране на живот в 

нормална жизнена среда на уязвимите хора, като намалят 

личните, социалните и икономическите разходи. Връзката със 

социалната и семейната мрежа осигурява както незабавна 

намеса в случай на криза, така и превенция на ненужното 

приемане в резидентна грижа. 

 

Телекеър 

Телеасистенцията също се предоставя в цялата страна, като 

ползването е в зависимост от степента на зависимост на 

потребителя, а не толкова в зависимост от възрастта. Когато 

доставчик на Телекеър е организация в публична полза, 

стойността на услугата е същата като на основните теле-

аларми. 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Испания предоставя пасивни услуги, но си поставя за цел 

развитие на активни и превантивни услуги в подкрепа на 

възрастните хора. 

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Стойността на социалните алармени системи се определя от 
всяка община, която дефинира и изискванията към 
потребителите, както и процента на възстановяване на 
разходите на всеки потребител (100%, 80%, 40% и др.). 

В резултат,  цените варират в различните региони. 

Реинбурсирането има също различни стойности, например: 

- 100% се възстановяват разходите за услуги в област 
Андалусия на потребители, които живеят сами или с друг 
нуждаещ се от услуги, хора над 80 г., хора в ситуация на 
зависимост и над 80 г., независимо от икономическото им 
състояние, хора в ситуация на зависимост и под 80 г., но с 
доход под 75% от Общоприетия публичен индикатор за 
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доходи. 

- 80% се възстановяват разходите за услуги на потребители, 
които живеят с друг човек, потребители под 80 г. в ситуация 
на зависимост, и с доход над 75% от Общоприетия 
индикатор за доходи. 

- 40 % се възстановяват разходите на потребители, които не 
са включени в горните групи. 

За повечето Телекеър услуги, когато доставчикът е организация 
в обществена полза, услугата струва колкото основната теле-
аларма. В тази цена са включени всички разходи: асистентската 
помощ, наема на устройствата и тяхната поддръжка. 

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

дистанционни услуги 

Положителните фактори по отношение на теле-алармите са: 
- Включването на социалните аларми като задължителен 

елемент на политиката за социални грижи и публичното им 
предоставяне и финансиране; 

- Промени в размера и структурата на семейството, които 
водят до увеличаване на търсенето на теле-услуги; 

- Промени в политиката, насочени към намаляване на 
излишния и ненужен достъп до дългосрочни социални грижи. 
 

 Рисковите фактори са: 
- Географски и технологични бариери пред теле-алармените и 

теле-асистентските услуги. 
- Наличие на малки и изолирани общности, които не познават 

дистанционните услуги; 
- Запазване на традиционната семейна структура в селските 

райони. 
 

Теле-асистенцията е свързана с цифровизацията в домовете на 
потребителите. Въпреки навлизането на пазара на 
телекомуникационни помощи, в Испания още не са постигнати 
значителни нива на покритие на услугите. 

 
Положителните фактори за развитие на Теле-асистенцията са: 
- Увеличаване на потребностите от осигуряване на сигурност 

и социални грижи в домашна среда; 
- Увеличаването на фокуса в политиката върху домашните 

грижи, намаляване на разходите и подобряване на 
качеството на услугите; 

- Повишаване на осведомеността на потребителите и 
доставчиците по отношение на правото на достъпните теле- 
асистентски услуги чрез използване на публично 
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финансиране и/ или наемането на външни изпълнители и на 
частни доставчици. 

- Убедителни клинични и социални проучвания относно 
предимствата на теле-асистенцията за граждани и 
професионалисти. 

- Мотивация и обучение на професионалисти и институции, 
отговорни за грижата за граждани в страната. 

- Технологични фактори, свързани с разходите и достъпа до 
технологии ( устройства, мрежи и приложения ) и тези, 
свързани с оперативната съвместимост .  

Сред благоприятните технологични фактори са: 
 - Намаляване на разходите за устройства за теле-асистенция, 
услуги и приложения; 
 - Увеличение на броя на потребителите и достъпност на теле- 
оборудването и услугите, особено за по-възрастните хора; 
 - Съвместимост между мрежите за теле-асистенция и 
информационните и комуникационните технологии ( 
стационарни телефони , мобилни устройства , телевизия и 
интернет в частност) 
 - Напредъкът по отношение на оперативната съвместимост , 
стандартизация и поддръжка на оборудването. 
 
Основните рискови фактори са : 

 - Способността за персонализиране, поддържане и 

актуализиране на системите , базирани на различни и 

променящи се нужди. 

 - Организацията на плащането на услугите.  

- Разбиране за социална бариера  - някои професионални групи 

виждат в тези услуги риск от социално изключване. 
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7. Анализ на Телекеър услугите в Италия 

   

  (Средиземноморски модел) 

Демографски данни Населението на Италия е 59.6  млн. д., от които 19.9 % са на 

възраст на 65 г. и повече. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 22.7 %. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

Телекеър услугите в Италия са се появили едва през 

последните години, но са достъпни в повечето части на 

страната. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Приблизително 1,5%  от възрастното население на и над 65 г. 

ползва социалните алармени системи, които не са равномерно 

разпространени в цялата страна. Няма официални данни за 

услугите в цялата страна, а само извадки за отделни региони.  

Доставчици на 

дистанционни услуги 

В големите общини на  Италия е започнало изграждането на 

мрежа за социални услуги. В повечето случаи управлението на 

Телекеър и изграждането на техническата инфраструктура (по-

специално мониторинг центровете) се осъществяват от частни  

доставчици на услуги. 

Видове 

дистанционни услуги 

Макар и неравномерно в различните  региони на страната, 

Италия развива всички нива на дистанционни услуги: 

- Социални алармени системи; 

- Телекеър; 

- Телездраве; 

- Интелигентни домове.  

За целите на настоящото проучване по-долу са представени 

първите две системи. 

Описание  Социални алармени системи 

Няма специфично законодателство или политика по отношение 
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на Телекеър на национално ниво и в много случаи такова 
липсва дори и на регионално ниво. По тази причина социалните 
инициативи за предоставяне на социални алармени системи или 
Телекеър се управляват и решават на ниво на отделните 
области, а в някои случаи и на ниво общини.                                 
В резултат, съществуват различни видове социални аларми и 
Телекеър услуги в подкрепа на възрастните и нуждаещи се  
хора, различни схеми на организиране на услугата и различни 
режими за възстановяване на средствата, в зависимост от 
региона/ общината на доставка. 
Няма единен модел на предоставяне на Телекеър, който да се 
прилага в цялата страна.  
 

 Телекеър 

Поради липса на статистически данни, трудно може да се  
говори за масово използване на по-нови генерации Телекеър 
услуги в Италия. Най-широко използваните услуги са основно 
системите за социална аларми. Въпреки това, отделни пилотни 
Телекеър услуги се тестват на местно ниво, между които:  
 
- Проект „Никога повече сам”. Проектът включва Телекеър, 
Телеасистенция и Телемониторинг на потребители, които имат 
потребност от психологическа помощ, медицинска помощ и 
доставка на храна и лекарства. Тези услуги могат да бъдат 
достъпни чрез домашно-гласови устройства, свързани към 
телефон и оборудвани с дистанционно.                                                            
Телемониторинг услугите използват устройства, които 
автоматично следят здравословното състояние на клиента 
(кръвно налягане, температура, др.) и алармират мониторинг 
центровете за извънредни ситуации, когато е необходимо. 
Устройствата са част от системата за телемониторинг 
SILVERNET, която е свързана чрез телефонна линия директно в 
дома на пациента. Нуждаещия се  човек е снабден с иновативна 
гривна (подобна на часовник), която може да излъчи аларма 
ръчно или автоматично. Тази услуга се осигурява от Община 
Рим, където над 4000 души ползват услугата Телекеър и повече 
от 3000 използват Телеасистенция или Телемониторинг услуги. 
 
- Проект Сан Фердинандо ди Пулия. Включва пакет от 
интегрирани услуги, предоставяни от община Сан Фердинандо 
ди Пулия (община от около 15 000 граждани). Услугите се 
предоставят - по поръчка на общината - от частен доставчик, с 
цел оказване на постоянна помощ на възрастните хора чрез 
Телекеър мрежа, която използва новите ИКТ.  
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- Проект Valli d' Argento. След две години тестване на пилотен 
проект, Телекеър се предлага безплатно като пакет от 
интегрирани услуги на повече от 250 възрастни хора, жители на 
Генуа. Услугата включва оперативен център за 24-часово 
наблюдение, 365 дни в годината. 
 
- E-Кеър проект. Проектът стартира през 2005 г. за 
предоставяне на Телекеър интегрирани услуги в общините на 
провинция Болоня и в община Ферара. Оттогава мрежата 
непрекъснато се развива от дружество с участието на органите 
на публичната администрация. В близко бъдеще се очаква 
Телекеър мрежата да бъде интегрирана към други подмрежи, 
предлагащи Телездраве услуги.  
В момента над 3000 човека на възраст над 65 години ползват 
услугата. 
 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Предлаганите Телекеър услуги в Италия  имат характер на 

ответни мерки за помощ при нужда, т.е. подкрепа се предоставя 

в случай на аварийни или рискови ситуации, а не за превенция и 

активното им предотвратяване.  

Активен иновативен подход се тества през последните години, 

като се предлагат и  услуги, които имат и превантивен характер -  

например, периодичен телефонен или видео разговор с 

клиентите.  

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Социалните алармени системи се финансират от различни 

източници и с различни механизми за възстановяване на 

средства, прилагани в страната. В редица общини услугата е 

безплатна за всички потребители, в други - има месечна такса 

обикновено от порядъка на 15 - 40 евро на месец.                       

Обикновено социално-слабите възрастни хора и лица с 

увреждания могат да ползват услугата безплатно, без такси, с 

публични средства. Като цяло, значителен дял от потребителите 

на социални алармени услуги ( или техните семейства) трябва 

сами да покриват разходите по услугата. 

 

Предоставянето и финансирането на ИКТ - базирани услуги и 

помощните технологични устройства се организирана в рамките 

на националната здравна система ( Servizio Sanitario Nazionale - 
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SSN). Устройствата, които са изброени в този национален 

регистър, са на разположение на одобрените лица безплатно 

(обикновено по предписание на общопрактикуващ лекар ) . 

Разходите за устройства (напр. за телефони, интернет или 

аксесоари), които не са включени в регистъра, също може да 

бъдат отчасти възстановени – при определени критерии. 

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

дистанционни услуги 

Липсата на държавно финансиране и политика по въпросите за 

Телекеър и Телездраве е бариера за по-широко навлизане  на 

тези услуги във всички части на страната. Въпросът за ИКТ и 

застаряването на населението е все по-популярен в Италия и 

темата е в дневния ред на редица дискусии,   конференции и  

правителствени препоръки, но внедряването на системи за 

Телекеър и Телездраве остава много ограничено.  

Регионалните управи и общини действат като основна движеща 

сила за изграждане и развитие на Телекеър услугите. Това се 

съчетава с общата ситуация в Италия, където финансовите и 

нормативните рамки за  социално-битовите услуги се определят 

на местно или регионално административно ниво и често са 

допълнени с услуги, предоставяни от търговски и/ или 

доброволни организации. 

 

Наличието на социални услуги в държавата е различно в 

различните региони и това може да се разглежда като бариера 

за по-широко прилагане на ИКТ - базираната подкрепа при 

домашно лечение и грижи. Например в регионите на Триест, 

Ломбардия и Милано са въведени специални политики ( и 

свързаните с тях услуги) в подкрепа на хората с деменция и 

техните семейства, но няма информация за подобни 

възможности в други части на страната.  

 

Други фактори, които да действат като бариери за по-нататъшно 

интегриране на услугите за домашно Телездраве се отнасят до 

различни технологични аспекти, включително дефицит на 

далекосъобщителна инфраструктура (напр. неравномерно 

разгръщане на широколентови мрежи и Wi-Fi връзка ). 

 Като цяло в Италия малка част от пилотните проекти, 
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финансирани чрез италиански или европейски фондове, успяват 

да преминат извън фазата на експериментален модел и да се 

превърнат в интегрирани решения.  

Истинското предизвикателство за Италия е целенасочената 

публична работа за създаването на нова култура и начин на 

мислене за необходимостта от превенция на риска, както и за 

поддържане на необходимото финансиране за подпомагане на 

лечебните заведения и общините при създаването наТелекеър 

и Телездравни услуги. 
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9. Анализ  на Телекеър услугите в Унгария 

   

 (Източноевропейски модел) 

Демографски данни Населението на Унгария е 10 млн. д., от които 15,9% са на 

възраст на и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 19,8%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

От януари 2008 г. предлагането на Tелекеър услуги в Унгария е 

задължително във всяка община с над 10 000 жители. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Над 3% от възрастните хора в Унгария ползват социални 

алармени системи. Смята се, че общият брой на възрастни и 

нуждаещи се, които ползват услугата,  надвишава  50 000 

човека. 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Основните доставчици на социални алармени услуги са 

общините. Те предоставят услугите самостотятелно или ги 

делегират на други доставчици наа услуги . В последния случай, 

доставчиците са от частния сектор и работят по договор с 

местната власт. 

Видове 

дистанционни услуги 

Унгария  предлага към момента само социални алармени 

системи в цялата страна. 

Телекеър от второ и трето поколение се предлагат само по 

отделни проекти и инициативи. 

Описание Първо поколение Телекеър (социални системи за аларма) са на 

разположение в цялата страна, с изключение на някои по-малки 

общини.  Достъп до услугите се дава на по-възрастните хора, 

които живеят в собствените си домове , чиито медицински 

статус изисква социална аларма. Други групи получатели са 

лицата с увреждания и с психични заболявания, чието 

състояние изисква медицинско обслужване в подкрепа на 

независим живот . 

По-напреднали Телекеър  услуги все още не са интегрирани в 

страната. Създадена е работна група с представители на 

здравни дружества и водещи академични институции . Тя  

разработва интегрирани системи  и процеси за дистанционно 
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наблюдение на по-възрастните граждани, особено на тези,  

които страдат от неврологични заболявания като инсулт , 

деменция и депресия. Групата  извършва изследвания и 

разработване  на системи за дистанционен телемониторинг,  с 

които да се  наблюдават нивата на активност и жизнените 

показатели като кръвно налягане и сърдечната честота  и да се 

сигнализира за възможни здравни проблеми или извънредни 

ситуации . 

Налице са някои пилотни проекти и инициативи  като проектът 
MOHANET, който представлява сложна GPRS телеметрично 
базирана услуга. Той се използва широко и предлага 
приложения за сигурност  и наблюдение на дома. Пилотни 
тестове на базата на този проект се извършват и в южната част 
на Унгария с интегрирани Телекеър  и  Телездраве услуги. 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Унгария предоставя основно пасивни Телекеър услуги от първо 

поколение, но си поставя за цел развитие на активни и 

превантивни услуги в подкрепа на възрастните и нуждаещи се 

хора. 

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Финансирането за разработване и поддържане на услуги се 
осъществява от държавния бюджет чрез  ясно регламентирана 
нормативна база. Малките общини  както и мрежите на малки 
населени места, могат да си сътрудничат и заедно да 
надвишават броя от 10 000 жители, за да се  допуснат  за 
държавно финансиране.  

Местните власти съфинансират тази услуга до сумата от 40 000 
HUF (около 160 евро) на човек за година . Някои доставчици на 
услуги (общини или частни доставчици) съфинансират остатъка 
или изискват съфинансиране от страна на потребителя, което 
не надхвърля 2% от месечния му доход.  Допустимост за 
предоставяне на услуги се дава за по-възрастните хора и хора с 
увреждания. Освен това, Телекеър  услуги се предлагат и  на 
хора със средни и високи доходи, които могат да ги ползват 
срещу заплащане на услугата. 

Състоянието  на публичните финанси обаче  показва, че 
държавният бюджет за внедряване на нови ИКТ базирани услуги 
ще бъде ограничен през следващите години. 

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

Няколко  фактора са определени като основни движещи сили за 

развитието на социалните алармени услуги в Унгария.  
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дистанционни услуги Първият е наличието на финансиране от държавния бюджет, в 

комбинация с въвеждането на регламент, който предвижда 

социалните услуги да бъдат предлагани на хората в нужда във 

всяка община на Унгария.  

Вторият двигател е сътрудничеството между  широк консорциум 

от частни и обществени организации,  включващ членове на 

унгарската здравна индустрия, водещи академични институти, 

високо технологични компании, изследователи и сътрудници. 

Третият основен стълб е сътрудничеството с голяма 

технологична компания, предлагаща сериозен финансов, 

технически и логистичен ресурс.  
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 10. Анализ  на Телекеър услугите в България 

 

(Източноевропейски модел) 

Демографски данни Населението на България е около 7.3 млн. д, от които 17.3% са 

на възраст на и над 65 г. Към 2020 г. този процент се очаква да 

достигне 20.4%. 

Опит в предоставяне 

на Телекеър 

В България има само единични проектни инициативи за 

тестване и предоставяне на дистанционни услуги, поради факта, 

че държавата се намира на ранен етап на развитие на базисна 

социална инфраструктура за грижи в общността. 

Потребители на 

дистанционни услуги 

Потребители на дистанционни услуги са възрастните хора и 

хората с увреждания. 

Доставчици на 

дистанционни услуги 

Доставчици на дистанционни услуги са НПО, работещи в 

областта на превенция на институционализацията на 

възрастните хора и хората с увреждания. 

Видове 

дистанционни услуги 

Телекеър услуги не се предоставят активно в страната. 

Описание Добри примери в тази посока са проекти на НПО, работещи в 

подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания, както следва: 

- „Пиа Матер” – предлага Телеасистенция от 2012 г., като 

услугите включват активна подкрепа на потребители и услуги 

за мониторинг на дейността на помагащи в домашна среда. 

Услугите за възрастни хора и хора със специфични 

потребности включват автоматични обаждания по телефона 

към близък на потребителя, със стандартен запис, напомнящ 

определена дейност - взимане на лекарства, хранене или 

друг запис по избор на потребителя. Услугата се ползва 

самостоятелно или да се комбинира с различни услуги за 

ежедневна грижа, предоставяни от Домашния патронаж на 

„Пиа Матер” - домашен помощник, болногледач, здравен 

асистент (http://www.piamater.org/dejnosti/teleassistance) 

- Фондация „Институт за социални услуги в общността” – 

изпълнява проект за създаване на мрежа от НПО за 
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промотиране и тестване на Телекеър в подкрепа на хора с 

увреждания (настоящият проект). 

Характер на 

дистанционните 

услуги  

Стартиралите инициативи имат за цел тестване на Телекеър 

както с пасивен характер, така и с превантивен характер. 

Финансиране на 

дистанционните 

услуги 

Описаните проекти са финансирани в рамките на различни 
схеми за безвъзмездно финансиране. Няма разработена схема 
за финансиране (възстановяване на разходите) на Телекеър 
като част от системата на съществуващите социални услуги. 

Положителни и 

рискови фактори за 

развитието на 

дистанционни услуги 

Положителните фактори за развитие на Телекеър са: 

- изработване на Национална стратегия за дългосрочна грижа 

в общността за възрастни хора и хора с увреждания, в която 

под „дългосрочни грижи” се разбира широк набор от 

медицински и социални услуги за хора, нуждаещи се от 

помощ при основни ежедневни дейности; 

- препоръки от Европейската комисия за активно развитие на 

електронно здравеопазване и превантивни дейности; 

- изпълнение на национални програми за предоставяне на 

социални услуги в домашна среда на възрастни хора и хора 

с увреждания, които макар и с краткосрочен характер, са 

достъпни в цялата страна. 

Рисковите фактори пред развитието на Телекеър включват: 

- липса на визия за развитието на комуникационните и 

дистанционните услуги като част от националните приоритети; 

- липса на базисна социална инфраструктура на услуги; 

- недостатъчна координация между социални и здравни услуги; 

- недостиг на финансови средства; 

- ниско ниво на използване на компютри и Интернет сред 

възрастните хора - само около 0.4% , според НСИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Настоящият анализ очерта широка рамка от европейски държави, в повечето от които 

Телекеър се предоставя като устойчива дистанционна услуга в подкрепа на хора, застрашени 

от настаняване в институция поради заболяване, увреждане или намаляваща самостоятелност 

в ежедневието.  

 Сравнителният анализ показа, че във всички проучени държави Телекеър има обща цел 

за навременна подкрепа в ситуация на риск,  като различия има в методите на подкрепа, 

правилата за достъп до услугата и източниците на финансиране и мониторинг.  

 Великобритания е сред държавите с най-продължителен опит и положителни резултати 

в предоставяне на Телекеър на хора с увреждания на национално ниво, както и в обучение на 

доставчици на социални услуги. Телекеър се предоставя  с високо качество и широк достъп, 

като се основава на Стандартите за управление на Телекеър, разработени от Асоциацията на 

доставчиците на Телекеър (Telecare Service Association). 

 В резултат на анализа и установените контакти с европейски доставчици на 

дистанционната услуга, екипът по проект "Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания" 

ще приложи британския опит в българската социална практика като методическа рамка, 

техническо оборудване и ноу хау.  

 Надяваме се, настоящият анализ да допринесе за популяризирането на дистанционните 

услуги и за повишаване на чувствителността на всички заинтересовани към ролята на 

превенцията на рисковете за възрастните хора и хората с увреждания и възможностите за 

професионална подкрепа на самостоятелния и пълноценен живот в домашна среда. 
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