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

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

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

центровете за опаковане в страната през м. май 2019 г. бележи спад с 8,7% спрямо 

предходния месец и е в размер на 102,81 евро/100 кг или 0,122 лв./бр.  

 

За същия период, намалението на средноевропейската цена (ЕС-28) е по-

слабо - с 4,4%, до 119,92 евро (0,142 лв./бр.). При тези ценови нива, разликата 

формирана между стойностите на яйца за консумация на двата пазара нараства и от 

10,3% през април`2019 достига 14,3% през м. май. 

 

   Фигура 1 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Австрия запазва водещото си място с най-висока цена на яйца за консумация 

в ЕС и през м. май 2019 г. - 201,39 евро/100 кг, която е с 67,9% по-висока от 

средноевропейската и с 95,9% над стойността на българската цена. Другите 

държави-членки, които са регистрирали високи цени са: Швеция (175,68 евро/100 

кг), Дания (171,42 евро/100 кг), Малта (169,55 евро/100 кг), Италия (160,48 

евро/100 кг), Кипър (160,18 евро/100 кг), Финландия (159,29 евро/100 кг) – с между 

54,8% и 32,8% по-високи от средната за ЕС, и с между 70,9% и 54,9% над цената 

на българския пазар. 

Ниски цени на яйца за консумация докладват Испания (80,94 евро/100 кг), 

Румъния (87,37 евро/100 кг), Латвия (94,66 евро/100 кг), Чехия (98,03 евро/100 кг) 

– с между 32,5% и 18,3% по-ниски от средната за ЕС цена за месеца. 
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Фигура 2 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Цените на яйца за консумация през май`2019 спрямо тези от година по-рано, 

следват различен тренд - средната цена на българския пазар е със 7,3% по-висока 

(95,81 евро/100 кг през май`2018), докато тази на европейския пазар с 0,9% е по-

ниска (121,01 евро/100 кг). 

 

Фигура 3 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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Предоставената от кланиците за бяло месо в страната средна цена на 

замразени бройлери (65%) за м. май 2019 г. бележи незначително увеличение 

спрямо предходния месец – с 0,3% - 153,88 евро/100 кг или 3,01 лв./кг. 

Почти същия ръст отбелязва и средната за ЕС-28 цена (0,5%) – 189,24 

евро/100 кг или 3,70 лв./кг. Вследствие слабото изменение на цените, формираната 

разлика между цените на двата пазара се задържа приблизително на нивото от 

предходния месец -18,7%. 

Фигура 4 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Финландия остава с най-висока цена на замразени бройлери и през м. май 

2019 г. - 300,35 евро/100 кг, която е с 58,7% над средната за Съюза и с 95,2% по-

висока от цената на българския пазар. Високи са цените и в Германия (287 евро/100 

кг), Кипър (251,89 евро/100 кг), Австрия (241,99 евро/100 кг), Франция (230 

евро/100 кг), Дания (228,46 евро/100 кг), които са с между 51,7% и 20,7% над 

средната за Съюза и с между 86,5% и 48,5% по-високи от българската цена. 

Най-ниски са цените в Полша – 127,92 евро/100 кг, Унгария – 148,99 

евро/100 кг, Румъния – 152,20 евро/100 кг, Португалия – 152,26 евро/100 кг – с 

между 32,4% и 19,5% под нивото на средната за ЕС.  

 

 

 

 

 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

м. V м. VI м. VII м. VIII м. IX м. Х м. ХI м. ХII м. І м. ІІ м. ІІІ м. ІV м. V 

2018 2019

Движение на средните цени на замразени бройлери (65%) 

по месеци в България и ЕС-28 за периода май 2018 - май 

2019 г. (евро/100 кг) 

ЕС-28 България 



Фигура 5 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Сравнявайки средната цена на замразени бройлери през м. май 2019 г. на 

двата пазара, в България тя е с 2% по-ниска спрямо същия месец на предходната 

година (156,97 евро/100 кг – май`2018), докато средноевропейската цена се 

задържа почти на същото ниво (189,30 евро/100 кг). 

Фигура 6 

Източник: Дирекция „Животновъдство“  

      Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 
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