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Проекти изпълнени от КОРЕС ЕООД в областта на морско и речно строителство, 
мониторинг и опазване на околната среда 

№ Обект (предмет) на договора Възложител /Получател 
Начална - 

крайна дата на 
договора 

Приложна област 

1 2 3 5 6 

1. Проектиране на Вълнови канал за 
Хидравлична лаборатория към ИМСТ-
ЦХА‐БАН 

ИМСТ-ЦХА‐БАН, Варна Февруари 2019 - 
Септември 2019 Coastal &

River
Engineering

2. Организиране и провеждане на 
тренировъчен курс с практически 
упражнения 

WECANET - A Pan-European 
Wave Energy Network,  EU COST 
Action 

Февруари – Март   
2019 Coastal &

River
Engineering

3. Числено моделиране, Проект „Рибарско 
пристанище Карантината” 

Община Варна Февруари 2018- 
Юли 2018 Coastal &

River
Engineering

4. Доставка на специализирани устройства 
за пробонабиране на дънни наноси 

Изпълнителна агенция за 
проучване и поддържане на     
р. Дунав 

Октомври 2017 – 
Февруари 2018 Coastal &

River
Engineering

5. Беземисионна плаваща роботизирана 
станция за мониторинг на крайбрежни 
води и вътрешни водоеми (ZEBCOM)  

EK, Програма Хоризонт-2020, 
Договор: 674364 - ZEBCOM - 
H2020-SMEInst-2014-2015/H2020-
SMEINST-1-2014 

01.06.2015 – 
(Фаза 1) 

6. Хидрографски измервания на 
дълбочините на дъното на Канал 2, 
Варненско езеро, в участъка от км (2+200) 
до км (2+500) 

Асоциация за изследване и 
развитие на черноморското 
крайбрежие и р. Дунав, Високо-
технологичен бизнес инкубатор,   
кв. Аспарухово 

септември 2015 
ноември 2015 

7. Геодезически и хидрографски измервания 
на подводна и надводна част в района на  
Варненско езеро – Канал 1 

Строй-М62 ООД май 2015 - 
ноември 2015 

8. Осигуряване на набор от хидро-графски 
измервания в електронен формат, за 
разработка на  интерактивна база данни 

МУК България ЕООД, август 2014 – 
декември 2014 

9. Интелигентна информационна система за 
прогнозиране и контрол на 
разпространението на драгажно петно, 
Проект BG161PO003-1.1.1-0164 

Агенция за малки и средни 
предприятия, МИЕ, ОП 
"Конкурентоспособност" 

септември 2011 - 
септември 2013 



 

 

 

№ Обект (предмет) на договора Възложител /Получател 
 

Начална - 
крайна дата на 

договора 

Приложна област 
 

1 2 3 5 6 

10. Анализ на икономическата 
целесъобразност на предлагани схеми за 
застрояване, свързани с използване на 
водите на р. Места 

УАСГ/ЦНИП, бул. Хр. 
Смирненски 1, София  

 

март 2012 – юни 
2013 

   

11. Изготвяне на препоръки за минимизиране 
на риска, породен от инцидентно 
влошаване на качеството на водите за 
къпане в акваторията на варнеския залив 
и белославското езеро 

Институт за екологична 
модернизация (ИЕМ), Варна 

 

октомври 2011  
юни 2012 

  

12. 
Адаптиране на утвърдени хидроложки и 
хидравлични модели на водосборния 
басейн на р. Места към ГИС среда от вида 
на MIKE, HEC или други,  

 

УАСГ/ЦНИП, дог. № Д 002‐130 / 
2008г. Етап 1 
бул. Хр. Смирненски 1, София 
 

февруари 2010 - 
януари 2011 

   

13. Проект за подходен навигационен канал –  
Порт Джайгарх, Индия  

 

DHI-WASY, Германия 

 

март 2008 - юли 
2009 

   

14. Система за контрол на драгажно петно 

 

РАПИВ, Варна,                         
договор И-0108/20.05.2008 

 

май 2008 –  май 
2011 

    

15. Оценка на ефективността на изкуствени 
брегозащитни рифове с помощта на 
авангардни математически модели 

6та РП на Европейския съюз, 
Договор: MERG‐CT‐2007‐210085 
Проект EVERANS 

ноември 2007 ‐ 
ноември 2010 

  

16. Числен модел за транспорт на речни 
наноси с приложение за долното поречие 
на р. Дунав 

 

ИМСТ-ЦХА‐БАН, по Договор 
BОЕ‐5‐01/2004 МОН/НФНИ 

 

юни 2008 ‐  юни 
2009 

   

 
 

    

 

 
www.coresbg.eu  

 


