
БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ НА
КОМУНИКАЦИОННИТЕ
АГЕНЦИИ

РЕКЛАМНИЯТ 
ПАЗАР В 
БЪЛГАРИЯ 
РАСТЕ
С 12% ПРЕЗ 2018Г.

Българският рекламен пазар отбелязва ръст 
в инвестициите от 12% през 2018 г.
Очакванията за 2019 са разходите за 
реклама да надхвърлят 450 млн. лв. или 
ръстът спрямо 2018г. да бъде около 9%.

Инвестициите в реклама през 2018г. достигат 
415 млн. лв., показват данните на Българската 
асоциацията на комуникационните агенции – 
БАКА

Българската асоциация на комуникационните 
агенции (БАКА) представя данни за 
рекламния пазар в България през 2018 
година, подготвени от медийната комисия 
към БАКА по предоставена информация от 
българските медии и медия агенции, както и 
годишната си прогноза за рекламните 
инвестиции за 2019 година. Данните 
представляват оценка на нетните инвестиции 
в основните медийни канали и не включват 
вложенията в творчески решения и 
производство на рекламни формати.
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13% 12% -2% 3% 4% 5%

12% 12% 0% 2% 3% 2%

Нетна инфлация 2018

Прогноза нетна инфлация 2019



РЕКЛАМНИЯТ
ПАЗАР ПРЕЗ
2018 ГОДИНА
Около 12% е ръстът на рекламния пазар в България 
в разглежданите медийни канали през 2018 г. Нетните 
инвестиции през изминалата година възлизат на 415 
млн. лв. Най-висок дял има телевизията, която 
остава лидер по привлечени инвестиции с 240 млн. 
лв., което се равнява на 58% от общите рекламни 
инвестиции у нас през 2018.

Инвестициите в онлайн медии нарастват с близо 30% на 
годишна база през 2018 г. спрямо 2017 г. и продължават 
да са единствения канал (с изключение на киното с 12%), 
който бележи двуцифрен ръст през миналата година. 
Около 60% от онлайн рекламните инвестиции през 2018 
са вложени в международни онлайн медии, мрежи и 
платформи – основно Facebook и Google. 

Освен пресата, която отбелязва спад от -9% през 2018 г., 
останалите канали растат в границите от 5 до 9% на 
годишна база (ТВ: 9%, външна реклама: 6%, радио: 5%).

Медийната инфлацията и през 2018 г. продължава да е 
най-висока в телевизията и онлайн медиите, съответно 
13% и 12%, при печатните медии тя е отрицателна за 
поредна година (-2%), а за останалите медии се движи в 
интервала между 3 и 5%.
 



Прогнозите ни за 2019г. са рекламните 
инвестиции да нараснат до около 452 млн. лева. 
Инвестициите в дигитални медии се очаква да 
достигнат близо 112 млн. лева и така за първи 
път у нас медийната онлайн индустрия да 
привлече около една четвърт от общите 
инвестиции за медийна реклама на пазара. 

Телевизията ще остане най-предпочитаният 
рекламен канал с 58% дял от общите инвестиции 
през 2019 г., но постепенното пренасочване на 
бюджети към дигитални медии вече е трайна 
тенденция, която ще продължи и за в бъдеще. 
Външната реклама запазва своя 10% дял от 
медийния пазар и през 2019г. с 45 млн. прогнозни 
инвестиции до края на годината. Радиото и пресата 
са с очакван дял от съответно 4% и 3%, а 
инвестициите в кино, въпреки ръста си от 4% на 
годишна база, остават с по-малко от половин 
процент дял в общия рекламен микс през тази 
година.

Очакванията за медийната инфлация през 2019 г. 
са да се изравни за телевизията и дигиталните 
медии и да достигне 12%. Досега телевизията 
традиционно държеше най-високите нива на 
инфлация с по 13% за две поредни години (2017 и 
2018г.). Процентите в останалите медийни канали 
се очаква да не преминават 3%. Радиото и кино 
рекламата се очаква да завършат годината средно 
с 2%, а външната реклама – с 3% инфлация.

ПРОГНОЗА ЗА 
РЕКЛАМНИЯ ПАЗАР 
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА



Прогнозата на БАКА за 2019г. е за 
ръст от около 9% на рекламните 
инвестициите спрямо 2018г. 
Най-висок прогнозен ръст се очаква в 
дигиталните канали (14%), следвани 
от телевизия (8%), външна реклама и 
кино (5%), и радио (4%). При пресата 
се окачва отрицателен ръст от -2% 
спрямо 2018г.,  което е сериозна 
компенсация спрямо отчетените -9% 
през 2018 г.

Представените данни за българския 
рекламен пазар в медиите, данните за 
медиийна инфлация и прогнозите за 
2019 година са на база експертна оценка 
на медийната комисия към БАКА. 

Ако имате нужда от 
допълнителна информация 
или повече подробности за 
прогнозните данни и 
тенденции в специфични 
канали, можете да се 
свържете с медийната 
комисия на БАКА:

Българска асоциация на 
комуникационните агенции
Таня Йорданова
tanya.yordanova@baca.bg
02 944 33 35, 
0888 061 880
 


