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РЕЗЮМЕ
Приетата „Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от
вредното въздействие на водите“ очертава приоритетите за финансиране на проекти за рехабилитация
и модернизация на напоителната инфраструктура. Анализираните добри практики в тази област
показват, че управлението на обхвата на проекта е от съществено значение за качественото и
ефективно постигане на целите.
В доклада е разгледано управлението на обхвата във фазата на подготовка на проектните
предложения за финансиране по Подмярка 4.3 “Инвестиции за развитие, модернизация или
адаптиране на земеделската и горска инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. Анализирани са процесите на иницииране, планиране, изпълнение, наблюдение и
конторол и успешно завършване през призмата на определените приоритетни проекти за рехабитация
и реконструкция на напоителната инфраструктура.
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ABSTRACT
The adopted "Common Strategy for Management and Development of Hydro-melioration and
Protection against Harmful Effects of Water" outlines the priorities for financing projects for the rehabilitation
and modernization of irrigation infrastructure. Analyzed good practice in this area shows that the management
of the project scope is essential for the qualitative and effective achievement of goals.
The report examines the management of the scope during the preparation phase of the project
proposals for funding under Sub-measure 4.3 "Investments in Infrastructure" of the Rural Development
Program 2014-2020. The processes of initiation, planning, implementation, monitoring and control and
successful completion through the prism of the defined priority projects for rehabilitation and reconstruction
of the irrigation infrastructure are analyzed.
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