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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 електротехниката в бъдеще, трябва да се 
подготвим днес. Клиентите предпочитат компания, предлагаща най-доброто обслужване и най-добрите продукти. ФИЛКАБ 
ще бъде 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! 

 

Атанас Танчев 
Изпълнителен директор на ФИЛКАБ АД  
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ДЕЙНОСТ 

Ние от групата компании на ФИЛКАБ развиваме през последните 17 години дейността си в три основни направления: 
търговия, производство 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, което ни дава възможност да предлагаме продукти и услуги при най-добри условия. 

 

Централен офис и складово-
производствена база 

гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 92 
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ГРУПАТА 

Доставка, дистрибуция и търговия с кабели и проводници, кабелна арматура и аксесоари, 
електроапаратура и средства за автоматизация, осветление и електроматериали. 

 
Изпълнение на проекти в Македония, доставка, дистрибуция и търговия с кабели и проводници, 
електроматериали, осветление, оборудване за ФЕЦ. 

 
Търговия с електроматериали и електрооборудване и инженерингови услуги на територията на 
Сърбия. 

 
Комплексно предлагане на стоки и услуги за енергетиката на територията на Румъния. Управление 
на фотоволтаични паркове. 

 
Производство на eл. табла, БКТП, КРУ 24kV, разпределителни шкафове, осветителни тела. 
Изработване и монтаж на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти. 

 
Цялостни решения в областта на ВЕИ: проектиране, доставка на материали и оборудване, 
изграждане на системи и съоръжения, както и изпълнение на utility-scale проекти. 

 
Търговия с оборудване, проектен мениджмънт и изграждане на utility-scale обекти в Турция, както и 
цялостно изпълнение на фотоволтаични проекти като ЕРС контрактор. 
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КОНТАКТИ 

4004 Пловдив, ул. Коматевско шосе 92 
тел.: +359 32 277 171 
e-mail: office@filkab.com 
 

8000 Бургас, ул. Одрин 7 
тел.: +359 56 813 335 
e-mail: burgas@filkab.com 
 

9000 Варна, ул. Акад. Курчатов 1 
тел.: +359 52 508 181 
e-mail: varna@filkab.com 
 

7003 Русе, бул. Тутракан 22 
тел.: +359 82 846 212 
e-mail: ruse@filkab.com 
 

5000 Велико Търново, ул. Славянска 2А 
тел.: +359 62 638 018 
e-mail: v.turnovo@filkab.com 
 

8800 Сливен, ул. Банско шосе 11А  
тел.: +359 44 625 495 
e-mail: sliven@filkab.com 
 

1220 София, ул. Илиянско шосе 1 
тел.: +359 2 936 60 31 
e-mail: sofia@filkab.com 
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

ВАШИЯТ ЕЛЕКТРО СВЯТ 

Март 2018 


