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Задачата на настоящото издание е да запознае работещите в бранша с
онази част от новите нормативни изисквания, които засягат конкретни
дейности от туристическия бизнес - настаняване, обслужване, хранене.
Голяма част от тези дейности в туризма години наред чакаха необходимите правила и регулации, за да може страната ни да бъде достатъчно
конкурентоспособна в областта на предлаганите възможности за отдих и
развлечения. В настоящия момент може да се каже, че с обнародването на
няколкото нови наредби в тази област вече има някакъв напредък в това
отношение.
Известна част от изискванията за изграждане, обзавеждане и обслужване на туристическите обекти остават такива, каквито са били, но
твърде много са и съвсем новите изисквания в съответствие с променените условия в туризма, с които бизнесът ще трябва да се съобрази. За
щастие на разположение има няколкомесечен срок, през който заинтересованите собственици, работодатели и мениджъри ще трябва да приведат
дейността си в съответствие с новите изисквания. Поотделно са разгледани изискванията към различните класове и категории обекти - хотели,
мотели, туристически селища, туристически хижи, къмпинги, заведения за
хранене и развлечения и мн. др.
Надяваме се, с експертното си, ясно систематизирано и на достъпен
език представено съдържание този наръчник да бъде полезен за бизнеса.
Книжното тяло е придружено с компакт диск, съдържащ най-актуалната към момента нормативна уредба в бранша и приложими формуляри в
удобен за работа вид.
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