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Резюме: Дългосрочното управление на кулинарния туризъм се базира на страте-

гическия анализ, който оценява влиянието на факторите на обкръжаващата среда. Този 
тип анализ позволява на организацията да формулира и прилага подходящи стратегии 
за развитие. Кулинарният туризъм не се разглежда като изолирана система, а развитие-
то му зависи от различните фактори на външната среда, влияещи в симбиоза на макро- 

и микроравнище. Изчерпателното изследване на факторите на обкръжаващата среда от 
страна на предложителите на кулинарен туристически продукт е предпоставка за опол-
зотворяване възможностите и редуциране на някои от заплахите, което може да осигу-
ри повишаване резултатите от дейността им. В резултат на това в разработката се пред-
лагат определени аналитични инструменти за стратегическо планиране в сферата на 
кулинарния туризъм. 
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Abstract: The long-term management of culinary tourism is based on strategic analysis, 

which assesses the impact of environmental factors. This type of analysis allows the organiza-
tion to formulate and implement appropriate development strategies. Culinary tourism is not 
considered as an isolated system, and its development depends on various environmental fac-
tors interacting and influencing at macro and micro level. The comprehensive study of the 
environmental factors by the suppliers of a culinary tourist product is a prerequisite for ex-
ploiting the opportunities and reducing some of the threats, which can ensure an increase in 
the results of their activities. As a consequence, the development offers certain analytical tools 
for strategic planning in the field of culinary tourism 

Key words: culinary tourism, micro and macro environment, STEEP analysis, Porters 
Five Force Model.  

JEL: L83. 
 

 

 

mailto:simeon_trg@abv.bg


382 

Въведение  
 

Кулинарният туризъм е специфичен вид туризъм, при който основ-
ната туристическа атракция, заради която практикуващите го туристи 
пропътуват известно разстояние и посещават съответното място, е хра-
ната и придружаващите я напитки. От това следва, че кулинарният тури-
зъм се представя чрез услугите за хранене и потребяване на напитки в 
предприятия от туристическата индустрия например: ресторанти, прода-
вачи на улични храни, местни пазари и заведения за хранене. Те създа-
ват удоволствие, което е изключително и незабравимо преживяване при 
пътуване. Желанието на кулинарния турист да намери и потребява услу-
ги, свързани с храненето, определя наличието на пазара на кулинарен 
туристически продукт. Средата обаче, в която предложителите на кули-
нарен продукт оперират, може да бъде благоприятстваща или не за дей-
ността им.  

Кулинарният туризъм като специализиран вид туризъм е система на 
взаимодействия и връзки както във вътрешната среда, така и с външната 
среда. Разбирането и анализът на влиянието на външната среда е от особе-
но значение за мениджмънта на предложителите на кулинарен продукт, за 
да може да предвидят определени влияния върху бизнеса.  

Обект на изследване в статията са елементите на обкръжаващата среда 
и аналитичните инструменти за нейното изследване, приложими за кули-
нарния туризъм.  

В тази връзка предметът на статията е анализът на определени инст-
рументи, даващи възможност на предложителите на кулинарен туристи-
чески продукт за цялостно изследване на обкръжаващата среда.  

Цел на статията е да представи, изясни и обоснове необходимостта от 
изследване влиянието на факторите на обкръжаващата среда и да предло-
жи определени аналитични инструменти за стратегическо планиране от 
предложителите на кулинарен туристически продукт.  
 

 

1. Развитие на кулинарния туризъм под влияние на факторите на  
     макросредата 

 

В качеството си на сложна социално-икономическа система кулинар-
ният туризъм е подложен на многобройни фактори, които оказват влияние 
върху развитието му във всеки един момент и в различна степен и продъл-
жителност. На Фигура 1 са представени Фактори в заобикалящите предп-
риятието микро- и макросреда. 
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Фигура. 1 Фактори в заобикалящите предприятието микро- и макросреда 

 

Макросредата (понякога наричана още външна, широка или обща сре-
да) съдържа редица фактори, които влияят не само на отделен доставчик на 

кулинарен продукт, но и на всички останали в кулинарния бранш. Външ-
ната среда се състои от променливи, които са извън контрола на дадена 
организация, но изискват анализ и изработка на бизнес модели за привеж-
дане на корпоративната стратегия за развитие и адаптиране към бизнес 
средата. Това е от изключително значение за развитието на кулинарния ту-
ризъм, тъй като кулинарните предприятия са уязвими към разнообразието 
от екзогенни фактори, които могат да имат съществено влияние върху кон-
курентното им позициониране.  

Макросредата се отнася до широката среда извън самата организация. 
Тя е извън контрола и влиянието на отделното предприятие, но може да 
има съществено значение и въздействие върху микросредата, в която орга-
низацията оперира. Макросредата понякога се нарича далечна или отдале-
чена среда, тъй като има тенденция да упражнява сили извън сферата на 
влияние на организацията и силите обикновено не могат да се контроли-
рат. 

Промените в макросредата могат да бъдат от огромно значение за ед-
на организация в бранша на кулинарния туризъм, тъй като заедно с други 

важни аспекти може да: 
•  доведе до създаването или загиването на цяла кулинарна индустрия; 
•  накара кулинарните пазари да се разширяват или свиват; 
•  определи нивото на конкурентоспособност в кулинарния отрасъл. 

Развитие на 
кулинарния 

туризъм

Изследване на макро 
среда чрез STEEP 

анализ

- Социално-
демографски
- технологични
- икономически
- екологични
- политически

Изследване на микро 
среда чрез модела на 

Портер с пет сили

- Заплахата от нови 
участници в бранша 
- заплахата от 
заместващи продукти
- силата на купувачи 
или клиенти
- Силата на доставчици
- съперничество между 
бизнеса в бранша
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В тази връзка индустрията на кулинарния туризъм може да се опреде-
ли като съвкупност от производствени и непроизводствени видове дейнос-
ти, организации, предприятия, които са насочени към създаването и пред-
лагането на кулинарни стоки и услуги. Днес, тъй като ясен разграничите-
лен критерий между отрасъл и индустрия не е въведен, следва да приемем, 
че в настоящата статия двата термина са синоними, въплъщаващи едно и 
също значение. 

Ето защо от съществено значение е, мениджърите в отрасъла кулина-
рен туризъм да бъдат внимателни за действителните и потенциалните про-
мени в макросредата и да се стремят да предвидят потенциалните въздейс-
твия върху тяхната туристическа дейност. 

Авторите Гюнтер и  Дънкан (Ginter & Duncan, 1990) идентифицират 
потенциалните ползи от анализа на макросредата като: 

•  повишаване на информираността на мениджмънта за промените в 
околната среда; 

•  увеличаване на разбирането на контекста, в който функционират 
индустриите и пазарите; 

•  увеличаване на разбирането за многонационалните настройки; 
•  подобряване на решенията за разпределяне на ресурси; 
•  улесняване на управлението на риска; 
•  действа като система за ранно предупреждение, осигуряваща време 

за предвиждане на възможности и заплахи и създаване на подходящи отго-
вори (Evans, 2015, р. 243). 

В много отношения анализът на макросредата е по-труден от вътреш-
ния анализ, тъй като включва всичко, което се случва извън организацията. 

За анализа на макросредата е от съществено значение да се направи 
сканиране на макросредата за предупредителни знаци и възможни промени 
в околната среда, които ще окажат влияние. Важно е да се направи и ана-
лиз на средата за конкретни тенденции и модели, което ще спомогне за 
прогнозиране на бъдещи направления на промените в околната среда, а 
оттам и за правилната оценка на настоящите и бъдещите тенденции по от-
ношение на ефектите, които подобни промени биха имали върху организа-
цията. 

В повечето научни анализи в специализираната литература за влияни-
ето на макросредата се използва подходът Socio-cultural, Technological, 
Economic, Ethical and environmental, Political and legal (STEEP) или Political, 
Economic, Socio-cultural and Technological анализ (PEST). Създател на иде-
ята за PEST анализ е професор Франсис Агилар. За първи път той използва 
понятието “ETPS” в своята книга “Scanning the Business Environment”, пуб-
ликувана през 1967 г. По-късно буквите ETPS са пренаредени, за да се по-
лучи по-звучния акроним “PEST”. PEST анализът е анализ на: Политичес-
ката среда (Political); Икономическата среда (Economic); Социокултурна 
среда (Socio-Cultural) и Технологична среда (Technological), в които опери-
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ра компанията. STEEP анализът е негова модификация, включваща и еко-
логичната среда. 

По своята същност PEST анализът е рамка, която консултантите по 
стратегическо управление използват за изследване на външната макросре-
да, в която оперира организацията. PEST анализът е инструмент за страте-
гическо планиране, използван за оценка на политически, икономически, 
социални и технологични фактори, които могат да окажат въздействие 
върху даден проект.  

Доразвитие на PEST анализа предлага STEEP анализ, който отчита 
влиянието на екологичните фактори, които неизменно влияят върху разви-
тието на туризма, вчастност и на кулинарния туризъм. Чрез него би могло 
да се изследва развитието на кулинарния туризъм на макрониво, като се 
отчита чрез рамкираните в концептуалния анализ критерии. Това е от съ-
ществено значение за кулинарния туризъм, който не се развива изолирано, 
а е под влиянието на външни фактори. На Фигура 2 са представени основ-
ните елементи на STEEP анализа. Със сигурност те са извън контрола на 
отделната организация, въпреки че в някои случаи една организация може 
да бъде в състояние да окаже влияние върху някои от факторите. Следова-
телно стратегическото управление се основава на способността на органи-
зацията да се справи с всички промени в макросредата чрез успешното 
формулиране и прилагане на подходящи стратегии. 
 

 
 

Фигура. 2. Основни елементи на STEEP анализа (Evans, 2015, p. 244) 
 

Макро среда:
сканиране;
мониторинг;
прогнози;
оценяването.

технологични 
влияния:

Продукти;
процеси;
общуване;
транспорт.

Социални влияния:
социални;
културни;
демографски.

Икономически 
влияния:

фискални и парични;
политика;
доходи;
стандарт на живот;
валутни курсове и т.н.

Политически 
влияния:

правителствен;
правни и 
регулаторни 
влияния.

Влияния на околната 
среда :

отпадъци;
замърсяване;
използване на ресурси и 
потребление на 
енергия.
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Важно е да се отбележи, че петте категории са взаимосвързани и пос-
тоянно си взаимодействат помежду си. Следователно в процеса на STEEP 
анализ e важно да се проучат и разберат връзките между действащите си-
ли. 

В STEEP анализа се включва влиянието на околната среда като отде-
лен компонент. Подходът, възприет в настоящата разработка, признава 
централното значение на влиянието на околната среда в контекста не само 
като екологичната (естествена среда), но също така включва и изградената 
среда. 

В следващите редове е представено влиянието на отделните фактори в 
контекста на настоящия научноизследователски проблем. 

Социално-демографски влияния 

Анализът на социалната среда е свързан с разбирането на потенциал-
ните въздействия на обществото и социалните промени върху кулинарния 
туризъм. 

В концептуалния STEEP модел анализът на социалната среда изисква 
разглеждане на: 

•  социалната култура – изразява модели и влияния на такава социална 
взаимовръзка между кулинарни резиденти и туристи и социални и култур-
ни фактори, въздействащи на туристическото търсене в кулинарния бранш; 

•  демография – влиянието на числеността и структурата на население-
то върху работната сила и моделите на търсене; 

•  социална структура – отразява въздействието на изградени социални 
формирования, които съставят обществото като цяло и определят неговите 
действия и отношения към дадена структура. 

В кулинарния туризъм изследването и анализът на социалната култура 
е от съществено значение. Културата на дадена страна се състои от цен-
ностите, нагласите и вярванията на нейния народ, които ще повлияят на 
начина, по който те действат и се държат (или просто казано – нейната 
„личност“). Има важни културни различия между всички страни, които да-
ват отражение и в развитието на кулинарния туризъм. Културата може да 
повлияе на потребителските вкусове и предпочитания, отношението към 
предложените храни, напитки, кулинарни атракции и други. От друга 
страна, социалната култура като фактор може да се разгледа с още едно 
измерение – социалното. То съответства на социалната взаимовръзка меж-
ду кулинарните туристи и кулинарно-туристическата индустрия, взаимо-
действащи под влиянието на социални фактори като мода, статус и други.  

По подобен начин са важни и демографските тенденции. Демография-
та е социалната наука, занимаваща се с графиката на числеността и струк-
турата на една популация от хора. Размерът на населението очевидно ще 
бъде определящ за размера на работната сила, за размера на потреблението 
и потенциалния размер на сектора кулинарен туризъм. Също толкова важ-
на е и структурата на населението. Възрастовата структура определя раз-
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мера на определени сегменти, както и размера на работещото население. 
Размерът и структурата на населението непрекъснато се променят и тези 
промени ще окажат влияние върху кулинарния туризъм. 

Социалната структура е тясно свързана с демографията и се отнася до 
начините, по които се организират действията и нагласите на обществото 
като цяло в различните полета на социологията. Това е система на социо-
икономическа стратификация (напр. класова структура, демографско гру-
пиране по възраст, пол, местоположение, гъстота на населението в различ-
ни райони и т.н.), социални институции или определени отношения между 
големи социални групи. Това групиране дава отражение на начина на жи-
вот и очакванията на хората, а оттам и върху нагласите им за тяхното тър-
сене на конкретни продукти и услуги. В контекста на разглеждания науч-
ноизследователски проблем социалната структура може да се определи ка-
то структура на социална мрежа, която създава връзки между потребите-
лите в кулинарния туризъм и кулинарните организации, като се отчита и 
начинът, по който социалните и нравствените норми определят поведение-
то на участниците в социалната система. Сред най-важните главни проме-
ни през последните години в социалната среда като цяло е отношението на 
хората към природната среда. Повишаването на осведомеността за проб-
лемите, причинени от замърсяването и изчерпването на невъзобновяемите 
ресурси, в контекста на туризма и вчастност на кулинарния туризъм, нака-
ра туристическите организации да преосмислят начина, по който произ-
веждат своите продукти, и състава на самите продукти. 

Технологични влияния 

Анализът на влиянието на технологичната среда върху развитието на 
кулинарния туризъм включва разработване на разбиране за ефектите на 
промените в технологиите върху всички области на кулинарния бизнес и 
неговите дейности, включително: 

•  кулинарни продукти и услуги; 
•  оперативни процеси; 
•  информация и комуникации в кулинарния сектор; 
•  транспорт и дистрибуция;  
В кулинарния туризъм технологичното развитие в производството и 

предлагането на кулинарни продукти и услуги е от съществено значение. 
Всякa положителна промяна тази насока е предпоставка за по-добра, по-

качествена и по-ефективна производителност. Развитието в информацион-
ните и комуникационните технологии заедно с бързия напредък на софту-
ера допринасят за значителен напредък на кулинарния бизнес в туристи-
ческия отрасъл. Развитието на интернет и социалните мрежи прави по-

лесното намиране на конкретна кулинарна туристическа дестинация, ней-
ната реклама, както и дистрибуцията на кулинарни продукти. В тази връз-
ка особено място заема посредничеството като икономическа дейност във 
веригата на реализацията на кулинарния продукт. „Съвременните форми 
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на туристическото посредничество създават динамичен продукт чрез из-
ползването на нови бизнес мрежи и комбинират разнообразни продукти и 
услуги.” (Иванова,  2009). Това е особено значимо на изхода на системата, 
където посредници могат да бъдат специфичните за кулинарния отрасъл 
туроператори и турагенти. От друга страна, развитието и внедряването на 
нови софтуерни продукти в кулинарния бизнес спомагат за систематизира-
но програмно извършване на много дейности (заприхождаване, отчитане, 
изписване, ревизиране, водене и систематизиране на информация), които 
преди това са се извършвали от средните слоеве на мениджърите, което 
често включва събиране и анализиране на данни от оперативни дейности и 
докладване на висши ръководители. Сега това може да се осъществи с по-
мощта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). 

В кулинарния туризъм промените в транспортната индустрия довеж-
дат до революция в бизнеса и промяна в обществото и културата. С разви-
тието на автомобилния, железопътния, морския и въздушния транспорт 
става възможно транспортирането на туристи, както и на материали и про-
дукти с много по-голяма скорост и на много по-ниска цена. От тези подоб-
рения в транспорта се наблюдава тенденция на увеличение на лични и 
служебни пътувания, които хората предприемат, водещи до дълбоки об-
ществени промени както в туристически „изнасящите“, така и във „внася-
щите“ региони.  

Кулинарният туристически бизнес трябва да бъде гъвкав, да е готов за 
иновации и да приема нови технологии. Степента и начинът, по който ор-
ганизациите извършват или не използват най-новите технологии, може да 
бъде важен определящ фактор за тяхното конкурентно предимство. 

Икономически влияния 

Влиянието на икономическите фактори върху кулинарния туризъм се 
обуславя от връзката между тенденциите в развитието на туризма като ця-
ло и икономиката. Съществува пряка зависимост между икономическото 
развитие на страната, обема на националния доход и материалното състоя-
ние на гражданите. Особена характеристика в настоящия анализ е, че пра-
вителствата се намесват в работата на икономиките на различни страни, 
което прави класифицирането на много фактори като политически, но ре-
ално и практически те оставят важни икономически последици. 

Най-общо казано, регулирането на националната икономика се осъ-
ществява от два основни инструмента на политиката – фискална политика 
и парична политика. Тези политически инструменти, наред с влиянието на 
международните пазари, определят икономическия климат в страната, в 
която бизнесът се конкурира. По своята същност фискалната политика е 
регулирането на националната икономика чрез управление на приходите и 
разходите на правителството. Всяка бюджетна година правителството нат-
рупва толкова много приходи (например чрез данъчно облагане) и израз-
ходва друга сума чрез различните си отдели (например за здравеопазване, 
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образование, отбрана и др.). Правителството е в състояние да повлияе на 
икономическия климат в дадена държава чрез промяна на едната или и на 
двете страни на фискалното уравнение. Паричната политика е регулиране-
то на националната икономика чрез промяна на предлагането и цената на 
парите. Паричното предлагане се отнася до обема на парите (в различните 
му форми) в икономиката, а "цената" на парите е основният процент, който 
определя лихвения процент, който банките и другите кредитори начисля-
ват за заеми. 

Ефектите от фискалния и паричния натиск могат да повлияят на след-
ните икономически фактори: 

•  темпове на икономически растеж (годишен ръст в общия размер на 
националната икономика, обикновено измерван с брутен вътрешен про-
дукт); 

•  нива на доходи в икономиката; 
•  нива на производителност; 
•  нива на заплати и темп на увеличение на заплатите; 
•  нива на инфлация; 
•  нива на безработица; 
•  валутни курсове. 
Икономическият растеж, обменните курсове, нивата на доходите, ин-

флацията и безработицата ще се отразят върху способността на хората да 
плащат за продукти и услуги и следователно ще се отразят на нивата и мо-
делите на търсене и на кулинарния туризъм. По същия начин нивата на 
производителност, нивата на заплатите, нивата на инфлация и валутните 
курсове ще повлияят на производствените разходи и конкурентоспособ-
ността в кулинарния сектор. Това е така, защото по правило държавите с 
развита икономика са лидери на световния туристически пазар. Всички те-
зи показатели трябва да бъдат наблюдавани и следени много внимателно, 
за да се отчетат тенденциите им върху развитието на кулинарния туризъм. 

Влияние на околната среда 

Влиянието на околната среда тук се отнася до влиянието на опасения-
та за физическата среда (както за естествената, така и за застроената среда) 
върху кулинарните бизнес организации. През последните години нараст-
ващата загриженост към екологията и „зелените проблеми“ е важна соци-
ална тенденция, която промени отношението към въздействието на про-
дуктите и оперативните процеси върху околната среда. Въпроси като гло-
бални промени в климата, изчерпване на озона, обезлесяване, изчезване на 
видове, почвена ерозия, опустяване, киселинен дъжд, токсични отпадъци, 
замърсяване на водата и шума са станали важни проблеми по отношение 
на природната среда (Peattie & Moutinho, 2000). 

Към такива опасения относно естествената среда може да се прибавят 
и други като трафик и задръствания на летищата, влошаващи се сгради и 
исторически обекти, лошо градско планиране и визуално натрапчиви сгра-
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ди, неприветлива атмосфера от прекомерно застрояване, което неизменно 
оказва влияние върху туризма, а вчастност и върху кулинарния туризъм. 

В последните години обществото обръща по-голямо внимание на еко-
логията и на екологичния начин на живот, което дава отражение в предпо-
читанията му в кулинарния туризъм. Желанието на потребителите за про-
дукти, които сами по себе си са екологични и които са произведени по „зе-
лени“ методи, довеждат до осъзнаване от страна на кулинарния бизнес да 
инвестира и развива дейност, която трябва да бъде насочена към „еколо-
гичност“ на предоставяните кулинарни стоки и услуги.  

Политически, правителствени, правни и регулаторни влияния 

Политическата среда се дефинира като част от макросредата, която е 
под прекия контрол или влияние на правителството. Правителствата имат 
пряк контрол или влияние върху: 

•  Законодателство и регулиране – това обхваща закони, които влияят 
на заетостта, защитата на потребителите, здравето и безопасността на ра-
ботното място, договорите и търговията, синдикатите, монополите и сли-
ванията, данъците и др. 

•  Икономическа политика – особено по отношение на фискалната по-
литика. Правителствата обикновено определят политика по отношение на 
нивата на данъчно облагане и разходи в страната. 

•  Държавен бизнес – национализирани отрасли. Някои правителства 
запазват контрола върху ключови стратегически отрасли и начинът, по 
който те се контролират, може да има „ударни“ ефекти върху други части 
на икономиката. 

•  Правителствена международна политика – намеса на правителството 
за влияние върху валутните курсове, международната търговия и т.н. 

Целите, които едно правителство може да има за регулиране на бизне-
са, до голяма степен зависят от политическата програма на управляващата 
партия. Повечето правителства обаче се стремят да конструират политика 
в редица ключови области на бизнес дейността; 

•  контрол на инфлацията; 
•  насърчаване на икономическия растеж и инвестициите; 
•  контрол на безработицата; 
•  стабилизиране на валутните курсове; 
•  контрол на платежния баланс; 
•  контрол на монополната власт както от бизнеса, така и от синдика-

тите; 
•  предоставяне на обществени и заслужени стоки като здравеопазване, 

образование, отбрана и др.; 
•  контрол на замърсяването и опазването на околната среда; 
•  преразпределение на доходите; 
•  защита на потребителите; 
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•  регулиране на условията на труд; 
•  регулиране на търговията. 
В различна степен всички сектори от икономиката ще бъдат засегнати 

от политически влияния. Съответно е важно, ръководителите в кулинарни-
те организации да следят правителствената политика, за да открият проме-
ните рано, така че да реагират адекватно и ефективно с цел запазване и 
развитие на позициите и конкурентоспособността си в кулинарния сектор. 

 

 

2. Развитие на кулинарния туризъм под влиянието на факторите  
     на микросредата 

 

Кулинарният туризъм не се разглежда като изолирана система, а раз-
витието му зависи от различните фактори на външната среда, влияещи в 
симбиоза на микро- и макроравнище. 

 Mикросреда е сферата, в която организацията си взаимодейства най-

често – обикновено ежедневно. Всякакви промени в микросредата оказват 
влияние върху бизнеса бързо и понякога драстично. В контекста на кули-
нарния туризъм микросредата включва влияния от конкурентната среда – 

нейната индустрия и пазари. В статията микросредата в кулинарния тури-
зъм се разглежда като модела – Porters Five Force Model. 

Модел за анализ на индустрията на Портър с пет сили 

Много често в практиката моделите, които стават широко приети и 
използвани, обикновено са прости и лесни за запомняне. Такъв е и случаят 
с широко използвания от Porter модел „Пет сили” за анализ на индустрия-
та. Той аргументира, че има пет конкурентни сили, които определят сте-
пента на конкуренция в дадена индустрия. Разбирането на природата и си-
лата на всяка от петте сили подпомага мениджърите при разработването на 
бизнес стратегията на тяхната организация. Петте сили, изложени в моде-
ла, са: 

•  заплахата от нови участници в бранша; 
•  заплахата от заместващи продукти; 
•  силата на купувачите или клиентите; 
•  силата на доставчиците (за бизнеса в бранша);  
•  съперничество между бизнеса в бранша. 
Чрез определяне на относителната „сила” на всеки от тези фактори 

кулинарният бизнес може да определи как да се позиционира и да се въз-
ползва от възможностите да преодолее или заобиколи заплахите на микро-
ниво.  

Преди да разгледаме подробните аспекти на рамката на петте сили, е 
редно да се отбележат някои основни специфики в използването му. В 
рамката се представя влиянието на тези фактори върху дадена индустрия. 
Използването на тази рамка може да осигури ценна информация и за ту-
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ристически организации, развиващи се под влиянието на факторите, посо-
чени в нея. Важно е, при употребата на рамката на Портър да се определи 
коя от петте сили е ключова. В много случаи се оказва, че една или повече 
от петте сили се оказват „ключови сили“ и стратегическият анализ трябва 
и би следвало да се съсредоточи върху тях, за да се използва добре рамка-
та. Постоянната промяна в конкурентната среда означава, че всяка от си-
лите е динамична величина и се променя във времето. Следователно е 
важно, анализът да се прави периодично за да се открият промените. Друга 
основна характеристика на петте сили е, че те не са независими една от 
друга, а са взаимосвързани. 

Всяка от петте сили се разглежда на свой ред в контекста на кулинар-
ния туризъм. 

Сила 1: Заплахата от нови участници в индустрията 

Заплахата от навлизане в индустрията на нови конкуренти зависи от 
„височината“ на редица бариери за навлизане. Пречките за влизане могат 
да приемат редица форми. 

Първи основен показател за изследване на сила 1 са капиталовите раз-
ходи за вход. Размерът на инвестицията, необходима за бизнес, който же-
лае да влезе в сектора на кулинарния туризъм, ще бъде важен фактор за 
степента на заплахата от нови участници. Колкото по-голяма е необходи-
мата инвестиция, толкова по-малка е заплахата от новите участници. Кол-
кото по-ниска е необходимата инвестиция, толкова по-голяма е заплахата.  

В някои ситуации обаче е възможно да се избегнат или отсрочат ня-
кои капиталови разходи чрез отделяне на собствеността от управлението 
на активите или чрез лизинг или франчайзинг. Последното е често срещано 
в сектора на кулинарния туризъм. 

Друг показател са разходите за изключване на личност и кулинарен 
клиент. Ако предложителите в кулинарния туризъм произвеждат диферен-
цирани продукти и услуги и клиентите са лоялни към определени марки на 
кулинарни продукти и услуги, тогава потенциалните нови участници ще 
срещнат съпротива при опит да влязат в индустрията. Лоялността към мар-
ката също ще бъде важен фактор за увеличаване на разходите за клиентите 
за преминаване към продукти на нови конкуренти в сектора на кулинарния 
туризъм. Въпреки това, в много случаи потребителите се ръководят от це-
ната и проявяват малка лоялност към марката. По този начин кулинарните 
потребителите могат да преминат от съществуващи заведения за хранене, 
кулинарни събития и атракции към нови участници въз основа на по-

конкурентно предложение. В някои случаи обаче разходите за превключ-
ване се налагат чрез схеми за лоялност на клиентите като програми за ло-
ялни клиенти и лоялност на гостите, които представляват мощни стимули 
за потребителите да останат лоялни към определени марки. 

Следващ показател е достъп до контакти за вход и разпределение. Не-
говият анализ показва, новите конкуренти да получат достъп до каналите 
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за дистрибуция, което ще затрудни предоставянето на продуктите им на 
клиентите или получаването на необходимите ресурси. 

Сила 2: Заплахата от заместващи продукти 

Заместник може да се разглежда като нещо, което отговаря на същите 
нужди като продукта на индустрията. 

Степента на заплахата от конкретен заместител ще зависи от два фак-
тора. 

Първият е цената и ефективността на заместителя. Близки заместите-
ли, чиито показатели са сравними с предлаганите продукти в отделна еди-
ница на кулинарния туризъм и чиято цена е подобна, ще представляват се-
риозна заплаха за дадена единица. Колкото по-косвен е заместителят, тол-
кова по-малко вероятно е цената и ефективността да са сравними. 

Вторият фактор е готовността на купувачите да преминат към замес-
тителя. 

Купувачите ще бъдат по-склонни да сменят предложителя на кули-
нарния продукт, ако разходите за смяна са ниски или ако конкурентните 
продукти предлагат по-ниска цена или подобрена производителност. Това 
също е тясно обвързано със степента, в която са обвързани лоялните кли-
енти към определената марка. Колкото по-лоялни са клиенти към продук-
тите на един доставчик, толкова заплахата от заместители ще бъде сведена 
до минимум. Възможни подходи за намаляване заплахата от заместители 
са: 

 Превключване на разходите 

Една от ключовите стратегически маневри за поддържане на лоял-
ността на клиентите е увеличаване на разходите – за клиента – за премина-
ване към нов доставчик. Ако разходите за смяна са високи, тогава клиен-
тите имат икономическо възпиране да преминат и следователно са склонни 
да останат при съществуващия доставчик. За директни заместители разхо-
дите за превключване могат да бъдат увеличени чрез схеми за лоялност на 
клиентите или промоционални оферти към съществуващи клиенти. 

За косвените заместители вероятно има по-високи действителни или 
възприемани разходи за смяна, тъй като ползите, получени от, да кажем, 
празник или присъствие на фестивал, са много различни от тези, получени 
от закупуването на определена вещ за дома, но и двата вида разходи се 
правят от разполагаем доход на потребителите. 

Конкурентите в дадена индустрия ще се опитат да намалят заплахата 
от заместващи продукти чрез подобряване на производителността на свои-
те продукти, чрез намаляване на разходите и цените и чрез диференциране. 

 Преки и косвени заместители 

Има много малко продукти, за които няма заместител. Един замести-
тел може да бъде определен като продукт, който предлага съществено ек-
вивалентни ползи на друг. Този критерий – за получаване на еквивалентни 
обезщетения – може да бъде изпълнен по два начина: пряко и косвено. 
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Директните заместители са тези, които са еднакви по същество. Ди-
ректните заместители могат просто да бъдат конкурентни марки или кон-
курентни дестинации.  

Непреки заместители са тези, които са различни по същество, но кои-
то при определени обстоятелства могат да осигурят същата полза. 

Сила 3: Преговорната сила на купувачите 

Степента, в която купувачите (клиентите) на даден кулинарен продукт 
упражняват власт върху снабдяваща организация, зависи от редица факто-
ри. Най-общо казано, колкото повече натиск упражняват купувачите, тол-
кова по-ниска ще бъде цената на сделката. Това има очевидни последици 
за рентабилността на доставчика. Факторите, които влияят на купувачите, 
са: 

Първият фактор е брой на потребителите и обемите на покупките 
им. 

Колкото по-малко са купувачите и колкото по-голям е обемът на тех-
ните покупки, толкова по-голяма е пазарната им сила. Голям брой купува-
чи, всеки от които действа в голяма степен независимо един от друг и ку-
пуват само малки количества от продукта, е сравнително слаб. 

Вторият фактор е доставки на продукта и размерът им. 
Ако доставчиците на даден продукт са големи в сравнение с купува-

чите, тогава покупателната способност има тенденция да бъде намалена. 
Броят на доставчиците също има ефект, по-малко доставчици са склонни 
да намалят пазарната сила на купувачите, тъй като изборът и възможността 
за „пазаруване наоколо“ са намалени. 

Третият фактор е разходи за изключване и наличността на вещества. 
Ако разходите за преминаване към заместващи продукти са ниски 

(защото заместителите са близки по отношение на функционалност и це-
на), тогава клиентите ще бъдат съответно по-мощни. 

Трябва да се има предвид, че купувачите не са непременно тези в края 
на веригата на доставки. На всеки етап от веригата за доставки пазарната 
сила на купувачите има силно влияние върху начислените цени и структу-
рата на индустрията. 

В обобщение относителната мощност на купувачите вероятно е най-

голяма, когато: 
•  има малко от тях и те закупуват големи количества; 
•  има голям брой доставчици; 
•  размерът на купувачите е голям спрямо размера на доставчиците; 
•  разходите за превключване на купувачите от един доставчик на про-

дукт към друг са ниски; 
•  налични са заместващи продукти; 
•  превключването на разходите между доставчиците е ниско. 
Когато се прилагат обратните условия, купувачите са в по-слаба пози-

ция. 
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Сила 4: Преговорната сила на доставчиците 

Предложителите на кулинарния туризъм трябва да получат ресурсите, 
от които се нуждаят за извършване на своята дейност от доставчици на ре-
сурси. Тези ресурси попадат в четирите категории: човешки, финансови, 
физически и интелектуални. 

Ресурсите се получават на пазарите за ресурси, където цените се оп-
ределят от взаимодействието между доставящи ресурс (доставчици) и ор-
ганизациите от всяка от индустриите, използващи конкретния ресурс. 
Важно е да се отбележи, че много ресурси се използват от повече от една 
индустрия. В резултат на това пазарната сила на доставчиците няма да се 
определя единствено от връзката им с една индустрия, а от връзките им с 
всички отрасли, които обслужват. 

Основните фактори, определящи силата на доставчиците, са: 
Първият фактор е уникалност и необходимост на ресурса, които 

доставчиците предлагат. 
Ако предложителите на кулинарния туризъм предоставят кулинарни 

стоки и услуги, които са уникални и нямат близки заместители, вероятно 
доставчиците ще упражняват значителна власт върху бранша. Но ако ре-
сурсът може лесно да бъде заменен с други ресурси, тогава доставчиците 
му ще имат малка мощност. 

Вторият фактор е брой и размер на доставчиците на ресурсите. 
В маркетинговата теория, ако броят на организациите, доставящи ре-

сурс, е малък и броят на купувачите е голям, тогава силата на доставчици-
те над организациите ще бъде по-голяма във всеки отрасъл. Ако доставчи-
ците са малки и има голям брой от тях, те ще бъдат сравнително слаби, 
особено ако са малки в сравнение с организациите, които купуват ресурса 
от тях. Същото важи и за предложителите на кулинарния туризъм. Колкото 
по-малко са предложителите на кулинарни стоки и услуги, а броят на ку-
пувачите е голям, толкова силата на предложителите ще е по-голяма.  

В обобщение доставчиците в дадена индустрия вероятно са най-

мощни, когато: 
•  ресурсът, който те доставят, е ограничен; 
•  има малко заместители на него; 
•  разходите за смяна са високи; 
•  те доставят ресурса за няколко индустрии; 
•  самите доставчици са големи; 
•  организациите в отрасъла, които купуват ресурса, са малки. 
Когато се прилагат обратните условия, доставчиците са в по-слаба по-

зиция. 
Сила 5: Интензитетът на съперничество между конкурентите в 

бранша 

Бизнесът в дадена индустрия ще се конкурира помежду си по много 
начини. Най-общо може да се говори за ценова и за неценова конкуренция. 
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В някои сектори на конкурентното съперничество е силно, докато в 
други е по-малко интензивно или дори не съществува, тъй като се форми-
рат олигополи или монополи. В сектора на кулинарния туризъм можем да 
говорим за наличие на силна конкуренция.  

Като силно конкурентен пазар за кулинарни стоки и услуги, бизнесът 
в този сектор следва да извършва редовен и задълбочен мониторинг и ана-
лиз на ключовите конкуренти.  

Първият фактор е свързан с размера на конкурентите. 
Когато конкурентите в даден сектор имат приблизително еднакъв 

размер, съществува вероятност, съперничеството да се засили, тъй като 
конкурентните компании се опитват да получат по-висока степен на доми-
ниране на пазара, но печалбите падат в резултат на това засилено съперни-
чество. 

Обратно, в ситуации, в които има доминираща организация, може да 
има по-малко съперничество (и съответно по-високи нива на рентабил-
ност), тъй като по-голямата организация често е в състояние да спре или 
ограничи ходовете на по-малките конкуренти.  

Вторият фактор е степента на лоялност към марката. 
Счита се, че, ако клиентите са лоялни към марките, е вероятно да има 

по-малка конкуренция. И обратно, ако има по-малка степен на лоялност 
към марката, тогава конкуренцията ще бъде по-силна. В кулинарния тури-
зъм лоялността на клиента е от основно значение за съществуването и раз-
витието му. Лоялността е основен фактор в измерването на удовлетворе-
ността на кулинарния туризъм, която пък е основна бизнес цел в сектора 
на кулинарния туризъм.  

Трети фактор е степента на различност. 
В кулинарния туризъм степента на различност се изразява в това, че 

когато продуктите могат да бъдат лесно разграничени, съперничеството 
вероятно ще бъде по-малко интензивно, докато там, където е трудно дифе-
ренцирането, съперничеството вероятно ще бъде по-интензивно. 

Моделът за анализ на индустрията на Портър с петте сили дава рамка 
и представя отправна точка за разбирането на конкуренцията в сектора и 
дава добра основа за мениджърски мониторинг. 

 

 

Заключение  
 

Познаването и анализът на факторите, влияещи върху дейността на 
предложителите на кулинарния туризъм, е същностна предпоставка за ус-
пешен бизнес. Изследването на специфичните за отрасъла фактори на мак-
ро- и микросредата е необходимо и значимо, за да може туристическите 
предприятия, предлагащи този вид туризъм, да изберат и приложат пра-
вилна стратегия за развитие. При това е водещо влиянието на вътрешните 
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фактори, тъй като влиянието върху тях е възможно по-голямо в сравнение 
с факторите от външната среда. 

Разгледаното в основното изложение на статията ни позволява да нап-
равим следните по-значими изводи:  

•  STEEP анализът е подходящ инструмент, който може да бъде ус-
пешно използван от предложителите на кулинарен продукт. Стратегичес-
кото управление на този вид бизнес изисква способност от мениджмънта 
да се справи с всички промени в макросредата чрез успешното прилагане 
на подходящи стратегии. Водещите фактори, влияещи върху избора на 
правилната стратегия за развитие на макроравнище, са социално-де-

мографски, технологични, икономически, екологични и политически. Не-
обходимостта от изучаването им се обвързва с дългосрочното развитие на 
кулинарния туризъм и по-конкретно с избора на подходяща стратегия. 

•  Моделът на Портър за петте сили позволява да се откроят една или 
повече от тези сили, които се оказват „ключови сили“ и стратегическият 
анализ би следвало да се съсредоточи върху тях. По отношение на специ-
фиката на кулинарния туризъм най-съществени са интензитетът на съпер-
ничество между конкурентите в бранша и преговорната сила на купувачи-
те. 

•  Средата, в която се оперира, може да бъде определена като турбу-
лентна, комплексна и хетерогенна. Следва да се отчита, че факторите на 
външната среда не въздействат по един и същ начин върху всеки конкре-
тен предложител на кулинарен туристически продукт. Оперативната и 
бизнес дейност се осъществява при условията както на общата за туристи-
ческия сектор, така и за конкретната за него среда. 
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