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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. ноември и м. декември 

2019 г. 

 
През м. ноември и декември 2019 г. на българския пазар е регистрирано 

увеличение на средната цена на яйца за консумация (M и L), както следва: 

ноември – 116 евро/100 кг (0,138 лв./бр.) - с 3,7% по-висока от предходния 

месец; декември – 118,55 евро/100 кг (0,141 лв./бр.) – с 2,2% над стойността за   

м. ноември. 

За същия период, средната за ЕС-28 цена също нараства, като през м. 

ноември спрямо октомври с по-голям темп - 4,9% до 140,90 евро (0,167 лв./бр.) и с 

по-слаб през декември в сравнение с предходния месец – с 1,7%, до 143,33 

евро/100 кг (0,170 лв./бр.). 

При тези ценови нива, разликата формирана между стойностите на яйцата на 

двата пазара се увеличава с 1 пункт до 17,7% през м. ноември и се свива до 17,3% 

през м. декември`2019. 

    

Фигура 1 

 

      Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

В края на 2019 г. не се наблюдава промяна във водещите в ценово отношение 

страни: Австрия - 190,68 евро/100 кг, с 33% по-висока от средноевропейската и с 

60,8% от българската. Следват Италия (180,04 евро/100 кг), Швеция (177,79 

евро/100 кг), Дания (171,31 евро/100 кг), Малта (168,37 евро/100 кг), Кипър 

(160,18 евро/100 кг). Ниски цени декларират във Великобритания (105,36 евро/100 

кг), Испания (105,50 евро/100 кг), Чехия (115 евро/100 кг), Латвия (116,27 

евро/100 кг).  
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   Фигура 2 

 

   Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Средната цена на яйца за консумация през декември`2019, в сравнение с 

година по-рано е по-висока на европейския пазар - с 5,2% (136,21 евро/100 кг - 

декември`2018), докато на българския пазар тя отбелязва слаб спад – с 2,3% 

(121,39 евро/100 кг). 

 

     Фигура 3 

 

     Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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През м. ноември 2019 г. средна цена на замразени бройлери (65%) е с 

2,5% по-ниска от предходния месец – 143,68 евро/100 кг (2,81 лв./кг), докато 

през м. декември бележи ръст от 3%, достигайки 147,94 евро/100 кг или 2,89 

лв./кг. 

За същия период, средноевропейската цена незначително нараства - с 0,5% 

през м. ноември спрямо предходния месец - 186,73 евро/100 кг (3,65 лв./кг), като се 

задържа на това ниво почти без промяна и през м. декември – 186,55 евро/100 кг 

(3,65 лв./кг). Така, разликата формирана между цените на българския и 

европейския пазари нараства и достига 23% през ноември и се свива до 20,7% до 

през декември`2019.  

     Фигура 4 

 

     Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Държавите членки на ЕС-28 с най-високи цени на замразени бройлери остават 

без промяна в края на 2019 г.: Финландия – 305,31 евро/100 кг, която е с 64% по-

висока от средната за Съюза и 2 пъти по-висока от българската. Високи цени 

поддържат Германия (289 евро/100 кг), Австрия (271,25 евро/100 кг), Кипър (255,51 

евро/100 кг), Швеция (238,09 евро/100 кг), Франция (230 евро/100 кг). 

Ниски остават цените в Полша – 126,79 евро/100 кг, Португалия – 140,42 

евро/100 кг, Румъния – 143,02 евро/100, България – 147,94 евро/100 кг.  
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     Фигура 5 

 

      Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Сравнявайки цените на българския и на европейския пазари с тези от 

предходната година, средната цена на замразени бройлери в ЕС-28 е с 2,1% по-

висока (182,70 евро/100 кг – декември`2018), докато тази в България е с 2,1% по-

ниска (151,15 евро/100 кг). 

   Фигура 6 

 

   Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

      Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 


