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

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

 
През м. октомври 2019 г. средната месечна цена на яйца за консумация 

(M и L), предоставена от центровете за опаковане в страната е с 2,1% под нивото от 

предходния месец - 111,85 евро/100 кг или 0,133 лв./бр.  

За разлика от българската, средната за ЕС-28 цена нараства с 3,4%, до 

134,30 евро (0,159 лв./бр.), което допринася формирана разликата между 

стойностите на яйцата на двата пазара да се увеличи с над 4 пункта до 16,7% (при 

11,9% през септември`2019). 

  

   Фигура 1 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Отново Австрия е с най-висока цена на яйца за консумация в ЕС - 190,01 

евро/100 кг - с 41,5% по-висока от средноевропейската и с 69,9% от българската. 

Високи са цените в Швеция (181,17 евро/100 кг), Италия (173,85 евро/100 кг), 

Дания (171,37 евро/100 кг), Кипър (160,18 евро/100 кг), Финландия (156,42 

евро/100 кг) - с между 34,9% и 16,5% по-високи от средната за ЕС, и с между 62% и 

39,8% над стойността в България. 

Ниски цени декларират в Испания (100,54 евро/100 кг), Великобритания 

(102,01 евро/100 кг), Чехия (108,69 евро/100 кг), Латвия (110,59 евро/100 кг), 

Румъния (110,65 евро/100 кг) – с между 25,1% и 17,6% под средната за ЕС цена за 

м. октомври и с между 10,1% и 1% под нивото на българската цена. 
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Фигура 2 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Сравнявайки цените на яйца за консумация през октомври`2019, с тези от 

година по-рано, средноевропейската е нараснала със 7,2% (125,31 евро/100 кг - 

октомври`2018), докато на българския пазар тя отбелязва слаб спад – с 1,7% 

(113,80 евро/100 кг). 

 

Фигура 3 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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Кланиците за бяло месо в страната предоставят средна цена на замразени 

бройлери (65%) за м. октомври 2019 г. с 4,3% по-ниска спрямо предходния месец 

– 147,49 евро/100 кг или 2,88 лв./кг. 

За същия период, средноевропейската цена намалява по-слабо - с 1,8%, до 

185,88 евро/100 кг (3,64 лв./кг), при което разликата формирана между цените на 

българския и европейския пазари нараства до 20,7% (при 18,6% през 

септември`2019).  

Фигура 4 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

През м. октомври Финландия запазва водещо място в ЕС-28 с най-висока цена 

на замразени бройлери – 304,99 евро/100 кг, която е с 64% по-висока от средната 

за Съюза и над 2 пъти по-висока от българската. Други държави с високи цени са 

Германия (288,58 евро/100 кг), Австрия (268,11 евро/100 кг), Кипър (254,39 

евро/100 кг), Дания (237,36 евро/100 кг), Швеция (235,04 евро/100 кг), Франция 

(230 евро/100 кг), Малта (223,75 евро/100 кг), които са с между 55,3% и 20,4% над 

средната за EС и с между 95,6% и 51,7% по-високи от цената в България. 

Ниски цени са регистрирани в Полша – 110,44 евро/100 кг, Латвия – 142,91 

евро/100 кг,  Португалия – 144,26 евро/100 кг, България – 147,49 евро/100 кг – с 

между 40,6% и 20,6% под нивото на средноевропейската.  
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Фигура 5 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Сравнявайки цените на българския и на европейския пазари с година по-

рано, средната цена на замразени бройлери в България нараства с 5% (140,41 

евро/100 кг – октомври`2018), докато тази в ЕС-28 е с 0,5% по-ниска (186,75 

евро/100 кг). 

Фигура 6 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

      Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 


