
Цени на яйца за консумация (L и M размер) и замразено птиче месо 

(бройлери - 65%) в България и ЕС-28 през м. март 2019 г. 

 
Средно месечната цена на яйца за консумация (L и M), която 

предоставят центровете за опаковане в страната през м. март 2019 г. е незначително 

по-висока спрямо предходния месец и е в размер на 110,66 евро/100 кг или 

0,131 лв./бр. (с 0,2%). 

 

Слабо нарастване отбелязва и средноевропейската цена (ЕС-28) за същия 

период – с 1%, до 127,48 евро (0,151 лв./бр.), в резултат от което формираната 

разлика между стойностите на яйца за консумация на двата пазара нараства до 

13,2% (при 12,5% през февруари`2019). 

 

   Фигура 1 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

През м. март 2019 г. най-висока цена на яйца за консумация е докладвана в 

Малта – 226,25 евро/100 кг, която е със 77,5% по-висока от средната за ЕС и два 

пъти над стойността на българската цена. Традиционно, високи цени са отчетени и в 

Австрия (202,53 евро/100 кг), Швеция (183,88 евро/100 кг), Дания (171,51 евро/100 

кг), Финландия (165,70 евро/100 кг), Италия (164,61 евро/100 кг), Кипър (160,18 

евро/100 кг) – с между 59% и 26% по-високи от средната за ЕС, и с между 83% и 

45% над ценовото ниво на българския пазар. 

Ниски цени на яйца за консумация са регистрирани в Испания (89,52 

евро/100 кг), Румъния (102,15 евро/100 кг), Великобритания (105,22 евро/100 кг), 

Чехия (107,20 евро/100 кг) и Латвия (109,06 евро/100 кг) – с между 30% и 14% по-

ниски от средната цена за ЕС. 

 



Фигура 2 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

В сравнение с година назад, през март`2019 средната цена на яйца за 

консумация и на българския, и на европейския пазари е по-ниска, като в България 

тя е със спад от 14% (128, 74 евро/100 кг - м. март 2018 г.), а в ЕС-28 – с 15,5% 

(150,91 евро/100 кг). 

 

Фигура 3 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 



Кланиците за бяло месо в страната предоставят средна цена на замразени 

бройлери (65%) за м. март 2019 г. с 3,3% по-висока от предходния месец, 

достигайки 150,21 евро/100 кг или 2,94 лв./кг. 

По-слаб ръст е регистриран в средната за ЕС-28 цена, която е с 0,7% 

увеличение в сравнение с предходния месец – 184,33 евро/100 кг или 3,61 лв./кг. 

При тези стойностни нива, формираната разлика между цените на двата пазара 

спада с 2 пункта от 20,5% през февруари`2019 до 18,5% през март`2019. 

Фигура 4 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Финландия остава с най-висока реализационна цена на замразени бройлери и 

през м. март - 299,12 евро/100 кг, която е с 62,3% над средната за Съюза и два пъти 

по-висока от цената на българския пазар. Високи са цените в Германия (282 

евро/100 кг), Кипър (252,25 евро/100 кг), Швеция (241,39 евро/100 кг), Австрия 

(230,50 евро/100 кг), Франция (230 евро/100 кг), Дания (227,20 евро/100 кг) - с 

между 53% и 23% над средната за Съюза и с между 88% и 51% по-високи от 

българската цена.  

Замразените бройлери се търгуват на ниски цени в Полша – 132,03 евро/100 

кг, Румъния – 143,96 евро/100 кг, Португалия – 144,10 евро/100 кг, Испания – 

145,82 евро/100 кг – с между 28% и 21% под нивото на средната за ЕС.  

 

 

 

Фигура 5 



 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Сравнявайки цените на замразени бройлери с тези от преди една година 

(март`2018), те бележат намаление, като по-голямо е на българския пазар – с 6,5% 

(160,69 евро/100 кг) и незначително на европейския – с 0,4% (185,01 евро/100 кг). 

Фигура 6 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 


