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в изпълнение на Дейност 2. Изследване на традиционни храни и вина в област Хасково
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region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и
културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и
електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“ по Програма за сътрудничество
INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1714, Договор за БФП №
В2.6с.07/09.10.2017
Документи
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Общински план за развитие на община Харманли 2014-2020 г.;
Стратегия за управлението на общинската собственост на община Харманли
2014-2020 г.
Национална стратегия за развитие на лозарството и винарство 2005-2025 г.
Национална Стратегия за устойчиво развитие на земеделието на Р. България
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