ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПАТА КОМПАНИИ
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Изпълнителен директор на ФИЛКАБ АД

ЗА КОМПАНИЯТА

Вероятно вие вече ни познавате: предлаганите от ФИЛКАБ иновативни продукти и технологии в областта на електротехниката присъстват в домовете, на работното ви място и в градската среда около вас, за да улеснят живота и
работата ви и да ги направят по-приятни.
Светът около нас се променя с бързи темпове. Новите технологии, новите източници на енергия, комуникациите са
предизвикателства за утрешния ден. За да се развиваме като бизнес в сферата на енергията за в бъдеще, трябва да
се подготвим днес. Клиентите предпочитат компания, предлагаща най-доброто обслужване и най-добрите продукти.
ФИЛКАБ ще е тази компания. С новите ни попълнения – дъщерни фирми и представителства в страната и в региона, ние с нетърпение очакваме процеса на съвместно израстване.
А най-доброто тепърва предстои!

ОБЩА ДЕЙНОСТ

Ние от групата компании на ФИЛКАБ развиваме през последните 19 години дейността си в три основни направления:
търговия с електроматериали, производство на електротехнически изделия и изпълнение на проекти. Предлагаме
цялостни решения, компетентна консултация, качествено обслужване и специализиран сервиз. Инженеринговите ни
услуги намират успешно приложение в сектори като енергетика, строителство, комуникации и съобщения. Ние сме
ВАШИЯТ ЕЛЕКТРО СВЯТ.
В годините на своето израстване създадохме и съхранихме отлични бизнес отношения с много български и европейски фирми доставчици, което ни дава възможност да предлагаме продукти и услуги при най-добри условия.
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ЦЕНТРАЛЕН ОФИС И
СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА
ГР. ПЛОВДИВ

Обща площ – 37 500 m2 в т.ч.
Административни сгради – 4400 m2,
Складови площи – 9800 m2
Производствени площи – 8900 m2
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ФИЛОСОФИЯ
ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ФИЛКАБ!
За нас е важно да познавате не само нашите продукти и услуги, но и нашите ценности, корени и фирмена култура.
Ние вярваме, че това, което ни отличава, е усещането, че сме невероятни късметлии да правим това, което обичаме, с
грижа за клиента и за природата. Убедени сме, че информираните и компетентни служители вземат отговорни решения. Доказваме, че бизнесът може да е движеща сила, носеща печалби, която същевременно да допринася за един
по-добър свят.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
ИНОВАТИВНОСТ

КОМПЕТЕНТНОСТ

КОРЕКТНОСТ
ЕКИПНОСТ

ОТГОВОРНОСТ

ДОВЕРИЕ

ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

МИСИЯ

ФИЛКАБ предоставя цялостни решения в областта на
енергията: доставки, сервиз и компетентна консултация.
Изгражда доверие с клиенти, доставчици, инвеститори и
финансови институции.
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ВИЗИЯ

Да бъдем лидер на българския пазар и да станем разпознаваеми като една от водещите компании в Източна
Европа в доставката на електротехнически продукти, инженеринг и сервиз, чрез предлагането на цялостни решения и иновативни продукти.

Знаете ли, че…
… сме горди вече над 19 години да имаме репутацията на лоялен,
коректен и отговорен партньор в страната и в чужбина?
… имаме 2 дъщерни компании в страната – ФИЛКАБ Солар и
Инженеринг ЕАД, и 5 в региона – в Румъния, Сърбия, Македония,
Турция и Унгария?
… за нас работят 300+души в страната и в региона?
… разполагаме с модерна складова и производствена
база и собствен автомобилен транспорт?
... предлагаме над 100

000 артикула и услуги?
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ИСТОРИЯ

2007
2007
2005
2002
1999
ФИЛКАБ АД Е
УЧРЕДЕНО В ПЛОВДИВ

1999
ОТКРИВАНЕ НА
МАГАЗИН ВЪВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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СЪЗДАВАНЕ НА ДИРЕКЦИЯ
„ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ”
ВЪВ ФИЛКАБ АД

2002
ФИЛКАБ АД ПОЛУЧАВА
СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001

ОТКРИВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА БАЗА
В БУРГАС

2005
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА КРУ RM6 24KV

2004
ОТКРИВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ОФИС
В СОФИЯ

ОТВАРЯ ВРАТИ НОВА
БИЗНЕС СГРАДА И СКЛАДОВА
БАЗА В ПЛОВДИВ

2007
ОТКРИВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА БАЗА
ВЪВ ВАРНА

2006
ОТКРИВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА БАЗА
В РУСЕ

ОСНОВАВАНЕ НА
МАК КАБ ДООЕЛ
В МАКЕДОНИЯ

2007
ОСНОВАВАНЕ НА
FILKAB DISTRIBUTIЕ
В РУМЪНИЯ

2007
ОСНОВАВАНЕ НА
ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

2007
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА БКТП FK-3

2018
2014
2012
2010
2009
ОТКРИВАНЕ НА
МАГАЗИН В ПЛОВДИВ

2009
ОТВАРЯТ ВРАТИ
НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СГРАДИ КЪМ ОБНОВЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС В ПЛОВДИВ

2008
ЗЛАТНА НАГРАДА ОТ КАМАРА
НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА
СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

2008
ФИЛКАБ АД ПОЛУЧАВА
СЕРТИФИКАТ ПО ISO 14001

2008
ФИЛКАБ АД ПОЛУЧАВА
СЕРТИФИКАТ ПО OHSAS 18001

БРОНЗОВА НАГРАДА ОТ
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

2009
ФИЛКАБ АД ПОЛУЧАВА
НАГРАДА НА ГЕРМАНСКАТА
ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

2009
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА МОДУЛНИ ТАБЛА
СЕРИЯ SHN

2009
СРЕБЪРНА НАГРАДА ОТ
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

2009
ФИЛКАБ АД ПОЛУЧАВА
„ЗЛАТЕН ОТВЕС“ ОТ
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

ЗЛАТНА НАГРАДА ОТ
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО
НА СТРОЕЖИ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

2011
ОТКРИВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА БАЗА
В СОФИЯ

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ ЗА
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ПО
ISO 9001, ISO 14001 И
OHSAS 18001

2014
ОСНОВАВАНЕ НА
ФИЛКАБ СОЛАР ООД

2014
ОСНОВАВАНЕ НА
FILKAB SOLAR ENERJI A.S.
В ТУРЦИЯ

ОСНОВАВАНЕ НА
FILKAB SOLAR HU
В УНГАРИЯ

2017
ФИЛКАБ СОЛАР ООД
ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ ЗА
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ПО
ISO 9001, ISO 14001 И
OHSAS 18001

2016
ФИЛКАБ АД ЗАЕМА
ВТОРО МЯСТО НА ГОДИШНИ
НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НА
ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ
РАБОТА“

2011
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА МОДУЛНИ ТАБЛА
СЕРИЯ HL

2011
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА БЕЗЖИЧЕН
БУТОН HARMONY XB5R НА
SCHNEIDER ELECTRIC

2011
ФИЛКАБ АД ПОЛУЧАВА
НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВЕН
ПРОДУКТ ОТ БАСЕЛ ЗА
БЕЗЖИЧЕН БУТОН HARMONY
XB5R

2013

2016

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА КОНТАКТ С
QUICK FLEX ТЕХНОЛОГИЯ НА
SCHNEIDER ELECTRIC

ОТВАРЯТ ВРАТИ
НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СГРАДИ КЪМ ОБНОВЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС В ПЛОВДИВ

2013
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА УСТРОЙСТВОIТО
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН СТРИНГОВ
МОНИТОРИНГ SUP НА NOARK
ELECTRICS

2015
ОСНОВАВАНЕ НА
FILKAB MIG D.O.O
В СЪРБИЯ

2013
ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ ЗА СУХИКОНДЕНЗАТОРНИ БАТЕРИИ ALPIVAR2 НА
LEGRAND
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РЕЗУЛТАТИ
75 милиона лева

са приходите от дейността за 2017 година
EBITDA 3,10 милиона лева за 2017 година

+5,87% спрямо 2016 година
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над 7500 обслужени клиенти за 2017 година

24%

ЕНЕРГЕТИКА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ

ТЪРГОВИЯ

ИНДУСТРИЯ

ДРУГИ ОТРАСЛИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОМЕНИ
За да реализираме бизнес идеите си в силно конкурентна среда, сме наясно, че трябва да се развиваме, но без да губим
фокуса и фирмените си ценности. Освен това в условията на
общата икономическа ситуация е необходимо да се адаптираме и да отговаряме адекватно на нарастващите изисквания на
потребителите. Имиджът ни на иновативна и високотехнологична компания се поддържа от потенциала ни да предвиждаме новостите и да ги въвеждаме чрез разширяването на
продуктовото портфолио и залагането на качествени продукти,
услуги и цялостни решения, предлагани от висококвалифициран и отговорен персонал.
Поради разрастване на бизнеса на отделите „Възобновяеми
енергийни източници“ и „Инженерингова дейност“ във ФИЛКАБ
АД, се обособиха две отделни дъщерни компании в страната,
чиято дейност се фокусира върху цялостни решения в съответните области.
Осмелихме се да навлезем и на нови пазари, като създадохме
дъщерни дружества в региона – в Румъния, Македония, Турция,
Сърбия, Унгария.
Въведохме сертифицирана интегрирана система по ISO за
управление на качеството, околната среда, здравословните и
безопасни условия на труд: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и
OHSAS 18001:2007.
Внедрихме ERP-система, която ни помага да оптимизираме
оперативната си дейност.
С всички предприети промени, нови инвестиции и планове за
развитие целим да запазим позициите си на надежден бизнес
партньор и стабилността си на пазара.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
ФИЛКАБ АД е най-голямото търговско дружество в групата,
спечелило си място сред лидерите на пазара в България на
стоки и услуги в областта на електротехниката и изградило
репутация на надежден и отговорен партньор. Ние развиваме
дейността си в три основни направления: търговия, производство и изпълнение на проекти. Предоставяме комплексно и
качествено обслужване и специализиран сервиз. Наши дългогодишни клиенти са дружества и фирми, осъществяващи
електромонтажна, строителна и търговска дейност, и свързани
с електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, както и от ВЕИ и комуникационния сектор.
Нашите квалифицирани служители предлагат водещи продукти
и технологии, за да отговорят на нарастващите изисквания на
бързо променящия се свят.
В годините на своето развитие ФИЛКАБ АД е установило отлични бизнес отношения с много утвърдени български и европейски производители, което ни дава възможност да предоставяме продукти, услуги и обслужване при най-добри условия.
Освен това сме и горди притежатели на множество браншови награди и медали, които заслужено сме си извоювали през
годините. Те ни мотивират да се развиваме и да реализираме
мечтите си в професионален план.
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ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Нашето портфолио включва над 100 000 артикула, разделени в 5 продуктови направления:
- Кабели и проводници – всички видове, включително и кабели по специална поръчка: инсталационни
проводници и кабели за електроуреди, силови медни и алуминиеви кабели, безхалогенни кабели и
проводници, каучукови, оптични, соларни, радиочестотни кабели и др.
- Кабелна арматура за: силови и оптични кабели, телефонни кабели с медни жила, електропроводни
линии ниско напрежение, въздушни линии средно и високо напрежение и др. Кабелни накрайници,
кабелни превръзки и ленти, нагревателни кабели и аксесоари, заземителни устройства и аксесоари,
лични предпазни и работни средства, инструменти за работа с кабели и др.
- Електроапаратура и средства за автоматизация – апаратура за: разпределение и защита, контрол
и защита, модулни инсталационни устройства, задвижващи технологии и др. Разпределителни табла,
сензори и датчици, елементи за управление и сигнализация, индустриална, процесна и сградна автоматизация и др.
- Осветителна техника: проекто-конструкторска и производствена дейност, различни видове светоизточници – светодиодни (LED), халогенни, енергоспестяващи, луминесцентни, газозарядни, специални
и др. Промишлено и улично-парково осветление, прожектори и др., пусково-регулиращи устройства.
- Електроинсталационни материали – серии ключове и контакти, системи за структурно окабеляване,
електрически изделия и устройства, електроинсталационни кутии, клеми, канали и тръби, кабелни
шахти и др. материали.
Поддържаме на склад над 45 000 продукта във всички 7 представителства в страната, с което осигуряваме кратки срокове на доставка, сервиз и обслужване и бърза реакция при наличието на проблем. Освен това улесняваме клиентите си със собствен транспорт и с удължено работно време: на
офисите – от 8:00 до 18:15 ч.; на складовете – от 6:00 до 23:00 ч.
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ПРОЕКТИ
- През последните десет години сме изпълнили повече от 100 договора по обществени поръчки за
доставка на кабели, кабелна арматура и електроапаратура за Електроразпределение ЮГ ЕАД, на
обща стойност над 100 млн. лева.
- За ЕСО ЕАД сме реализирали над 100 договора по обществени поръчки за над 20 млн. лева, за
доставки на кабели, кабелна арматура, апаратура, осветителни тела, лампи и други електроматериали. През 2017 г. подписахме договор за изграждането на нова кабелна линия 110kV.
- Общата стойност на изпълнените договори с ЧЕЗ Разпределение България АД надвишава 50
млн. лева. За десет години сме извършили доставки на кабели, кабелна арматура и електроапаратура за дружеството.
- Спечелили сме договори по обществени поръчки на стойност над 2 млн. лева за ДП НКЖИ. В периода 2015–2017 г. сме били основен доставчик на кабели, кабелна арматура, кабелозащитни тръби
и осветителна техника по проект за модернизация на ЖП линиите в България, част от Трансевропейската транспортна мрежа.
- Сред нашите партньори по договори за обществени поръчки са още ВиК дружества в страната;
много общини (с договори на обща стойност над 2,5 млн. лева през последните десет години, за
доставка на материали); НЕК ЕАД; Мини Марица-изток ЕАД (изпълнили сме договори за над 5,5
млн. лева за кабели, електроапаратура и осветителни тела); ЕНЕРГО-ПРО ЕАД (доставили сме
кабели, в това число и за 110kV, кабелна арматура и електроапаратура, БКТП за над 7,6 млн. лева);
Столичен електротранспорт ЕАД; ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД и др.
- Част от ключовите обекти, за които сме извършвали доставки, са редица търговски центрове
в страната (МОЛ Марково тепе, Пловдив; Sofia Ring Mall; МОЛ България, София; Логистична база
Лидл „Кабиле“, и др.); заводи и предприятия (Завод „Мултивак“, Индустриална зона Божурище;
Завод KOSTAL, гр. Пазарджик; Завод „Ядзаки“, Димитровград; завод „Девня Цимент“); подстанции
(Бургас, Карнобат, Ямбол, „Росенец“, „Марек“); полигон „Ново село“ НАТО край Сливен; Зала „Колодрум“, Пловдив; Когенерация за ТЕЦ „Север“, Пловдив; Ветроенергиен парк „Бузлуджа – Ветроком“;
ABC Wind Farm, Каварна; Метрополитен ЕАД София и много други.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
МАК КАБ ДООЕЛ е първото задгранично дружество от групата
компании на ФИЛКАБ, което предлага продукти и услуги в сферата на енергетиката на територията на Република Македония.
През 2016 г. завърши строежът на собствена фирмена сграда
с търговска и складова база, което гарантира бърза доставка
до клиентите ни и поддържането на богат асортимент. Предвидено е и организирането на производство на електрооборудване, като с подобна инвестиция ФИЛКАБ ще се превърне в една
от най-силните компании в региона.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Компанията извършва от собствената си база доставка, дистрибуция и търговия с кабели и проводници, кабелна арматура
и аксесоари, инструменти, електроапарати и средства за автоматизация, трансформатори и апаратура средно напрежение,
осветление, електроматериали, модули и оборудване за фотоволтаични проекти.
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ПРОЕКТИ
- Мак Каб ДООЕЛ участва в построяването на фотоволтаичен парк „Дуброво“ с инсталирана мощност
950 kWp в Македония.
- Изпълнява проект за цялостно оборудване за високо напрежение на нова болница в Скопие.
- Реализира цялостното оборудване за високо напрежение на спортна зала „Яне Сандански“.
- Осъществява цялостно оборудване за високо и ниско напрежение за „Балкански Универзитет“ и
„ФОН Универзитет“.
- Завършва електро частта на жилищен комплекс „Гарден Сити“ в Скопие – ел. табла, кабели, пластмасови тръби, контакти, прекъсвачи и др.
- Фирмата е основен партньор и доставчик на електроразпределителните дружества в страната.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
ФИЛКАБ – Миг ДОО е част от групата
компании на ФИЛКАБ в Сърбия. Дружеството е създадено с цел разширяване
на дейността в региона, като реализира
доставки на територията на страната за
големи проекти от областта на енергетиката, строителството, комуникациите
и съобщенията.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Компанията извършва доставки предимно за големи проекти на територията на Сърбия. Извършва комплексни
доставки на продукти от водещи европейски и световни производители на
кабели и проводници, кабелна арматура
и аксесоари, инструменти, електроапарати и средства за автоматизация,
трансформатори и апаратура средно
напрежение, осветление, електроматериали, модули и оборудване за фотоволтаични проекти.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
Вече над десетилетие Filkab Distributie
SRL се занимава с комплексното предлагане на стоки и услуги в областта на
енергетиката в Румъния, като извършва
главно доставки за големи проекти на
територията на страната.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Фирмата осъществява дейност, свързана с доставка на електротехнически
изделия.
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ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ФИЛКАБ Солар ООД предлага богато портфолио от продукти и
оборудване за изграждането на съоръжения за производство
и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Успешното партньорство с водещи европейски
производители на фотоволтаични модули, соларни инвертори,
зарядни контролери и акумулаторни батерии дава възможност
на дружеството да изгражда инсталации, които се отличават с
високо качество на вложените материали и оборудване, дълъг
експлоатационен живот и високи средни добиви от единица инсталирана мощност.
ФИЛКАБ Солар ООД изготвя цялостни инженерингови решения в областта на възобновяемите енергийни източници: проучване, анализ, планиране, проектиране, консултантски услуги.
Осъществява изграждане и проектен мениджмънт на фотоволтаични паркове, автономни и хибридни системи за собствено
потребление, соларни помпени системи.
Предлаганият пакет от услуги за дистанционен мониторинг,
известяване, абонаментна периодична и аварийна поддръжка на фотоволтаични електроинсталации гарантира висока
степен на непрекъсната работа и висок специфичен добив.
Използваните системи за дистанционен мониторинг осигуряват постоянно наблюдение и запис на работните параметри на
фотоволтаичните паркове и предоставят актуална информация
за състоянието на всеки компонент, намалявайки времето за
откриване на евентуални повреди и тяхното отстраняване.

ПРОЕКТИ
Дружеството притежава богат опит в изграждането на всякакви видове фотоволтаични инсталации – от многомегаватови наземни електроцентрали до малки off-grid и хибридни системи за
автономно захранване. Има изградени обекти на територията
на България, Румъния, Македония, Кипър и Турция.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
Filkab Solar Enerji A.Ş. е едно от новите попълнения към групата фирми на ФИЛКАБ в региона. Компанията е учредена през
2014 г. със седалище и офис в Истанбул, Турция.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
- Дружеството предлага инженерингови услуги, доставки и изграждане на фотоволтаични обекти на територията на Турция.
- В ролята на подизпълнител се занимава с реализацията на
електрическата и механична част на фотоволтаични централи.
- Има изпълнени проекти в страната с включена доставка на
материали и изграждане на електроинсталациите на обекти с
инсталирана мощност над 70MWр.

ПРОЕКТИ
Като подизпълнител, Filkab Solar Enerji A.Ş. има реализирани
вече няколко проекта за концерна Hanwha Q Сells в Турция:
- Фотоволтаичен парк Maras 01 с инсталирана мощност
8,00MWр, пуснат в експлоатация през 2015 г.
- Фотоволтаични паркове Yozgat 01 с инсталирана мощност
5,76MWр, Yozgat 02 с инсталирана мощност 5,65MWр и Yozgat
03 с инсталирана мощност 1,76MWр, пуснати в експлоатация
през 2016 г.
- Фотоволтаични паркове в регион Sivas: Sivas 01 – 3,5 MWp;
Sivas 02 – 2,34 MWp; Sivas 03 – 4,7MWp, пуснати в експлоатация през 2017 г.
- Фотоволтаичен парк Elazig 01 – 34,0 MWp, пуснат в експлоатация през 2017 г.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
FILKAB SOLAR HU Kft. е най-новото задгранично дружество от
групата компании на ФИЛКАБ. Вследствие натрупания опит и
успешно реализираните многобройни фотоволтаични проекти,
учредяването му е естествена стъпка за разширяване дейността на групата на територията на Европейския съюз. Дъщерното дружество е регистрирано през 2018 г. със седалище и
офис в Будапеща, Унгария.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Новосъздадената компания има за цел да предлага инженерингови услуги, комплексна доставка на оборудване и изграждане
на фотоволтаични обекти на територията на Унгария. В ролята
на подизпълнител ще изпълнява дейности, свързани с реализацията на електрическата, строителната и механичната част
на фотоволтаични централи.
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ФИРМЕН ПРОФИЛ
Инженеринг ЕАД е дружеството с най-многоброен персонал в
групата компании на ФИЛКАБ. То стартира своята дейност с
услуги в сферата на електромонтажа за различни проекти в
България, но през 2014 г., поради разрастване на бизнеса, от
отдел „Инженерингова дейност“ във ФИЛКАБ АД се обособява
в отделна фирма, която се занимава с производство и предлага
цялостни инженерингови услуги. Притежава лицензи за производството на типово тествани табла на водещи европейски
производители. Разполага с модерни цехове със съвременно
оборудване и технологии, собствен транспорт и необходимата
техника и машини за извършване на дейността си.
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ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Дружеството развива своята дейност в две основни направления: комплексни инженерингови услуги
и производство.
Фирмата предлага проектиране, изработване, доставка и монтаж на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения за индустрията, строителството и фотоволтаични
проекти, улично, промишлено, парково и офис осветление.
За успешното изпълнение на инженеринговите обекти е изградена и съвременна производствена
база, в която се извършва обработка на листов материал, металообработка, пресоване, заваряване, прахово боядисване и монтаж на метални конструкции. В цеховете се произвеждат метални
шкафове FILBOX с различни размери – собствена продуктова линия, както и всякакви видове eлектрически табла, бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП), инверторни станции за фотоволтаични централи, комплектни разпределителни устройства (КРУ 24kV), разпределителни шкафове, осветителни тела за промишлена употреба и улично осветление.
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ПРОЕКТИ
- За ЕВН България Електроразпределение ЕАД КЕЦ „Стамболийски“ дружеството осъществи изграждане и ремонт на разпределителни въздушни мрежи ниско напрежение, въздушни и кабелни
електропроводи средно напрежение, ремонт и реконструкция на трафопостове, монтаж на електромерни табла и кабелни разпределителни шкафове, аварийни ремонти и др.
- Извърши дейности по ремонт и поддръжка на електроинсталации и ел. уреди в административни
сгради и обекти, собственост на ЕВН България Електроразпределение ЕАД.
- Осъществи реконструкцията и модернизацията на помпените станции на територията на „Асарел-Медет” АД по части електрическа, КИПиА – реконструкция на помпени станции, ретрофит на
трафо килии, изграждане на пълна автоматизация и SCADA, изграждане на оптични трасета.
- Извърши реконструкция на Стъкларски завод „Дружба“, гр. Пловдив, и „Монди Пакиджинг” – гр.
Стамболийски.
- Изгради цялостната електрическа система на следните обекти: „Иксетик“ – с. Стряма (понастоящем собственост на „Magna Powertrain“); „Арома“, гр. София; „Деворекс“, гр. Пловдив; „Мобилтел“ – Лифт, Базови станции GSM, гр. София; завод „Kostal“ в Пазарджик; МОЛ „Галерия” – гр. Пловдив; МОЛ „Галерия” – гр. Бургас; МОЛ „Марково тепе” – гр. Пловдив; Военна база на НАТО – ФОС
Ново село.
- „Инженеринг“ ЕАД осъществи дейности по изграждането на електрически инсталации на следните
обекти: EVN Когенерация ТЕЦ Север, гр. Пловдив; КЦМ гр. Пловдив – ново производство; „Агрия“,
гр. Пловдив.
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ПАРТНЬОРИ НА ГРУПАТА
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КОНТАКТИ
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ФИЛКАБ АД

БУРГАС

ВАРНА

РУСЕ

Пловдив 4004, България
ул. Коматевско шосе № 92
Тел:. +359 32 277 171
Email: office@filkab.com
Website: www.filkab.com

8000
ул. Одрин № 7
Тел.: +359 56 813 335
Email: burgas@filkab.com

9000
ул. Академик Курчатов № 1
Тел.: +359 52 508 181
Email: varna@filkab.com

7003
бул. Тутракан № 22
Тел.: +359 82 846 212
Email: ruse@filkab.com

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЛИВЕН

СОФИЯ

5000
ул. Славянска № 2А
Тел.: +359 62 638 018
Email: v.turnovo@filkab.com

8800
ул. Банско шосе № 11А
Тел.: +359 44 625 495
Email: sliven@filkab.com

1220
ул. Илиянско шосе № 1
Тел.: +359 2 936 60 31
Email: sofia@filkab.com

ФИЛКАБ СОЛАР ООД

ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

Пловдив 4004, България
ул. Коматевско шосе № 92
Тел.: +359 32 277 298
Email: office@filkab.solar
Website: www.filkab.solar

Пловдив 4004, България
ул. Коматевско шосе № 92
Тел.: +359 32 608 144
Email: engineering@eng.bg
Website: www.eng.bg

MAK KAB DOOEL

FILKAB SOLAR HU KFT.

FILKAB DISTRIBUTIE SRL

Jadranska Magistrala bb
(Ind. zona Vizbegovo)
Skopje, R. Makedonija
Tel.: +389 2 3233727
Email: office@makkab.mk

Berkenye sétány 5. fszt.
1201 Budapest, Hungary
Tel.: +36 30 293 3921
offce@filkabsolar.hu

15, 23 August Str.
floor 2, apt. 4
080432 GiurgiuР, Romania
Tel.: +40 728967221
Email: office@filkab.ro

FILKAB-MIG D.O.O.

FİLKAB SOLAR ENERJİ A.Ş.

Rajićeva 31,
18000 Niš, Serbia
Tel.: +381 18282292
Email: office@filkab.rs

Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvari
Mira Tower No: 2A D:28
34774 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 216 594 52 67
Email: office@filkabsolar.com.tr
Website: www.filkabsolar.com.tr
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WWW.FILKAB.COM

