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

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

2020 г. 

 
Изтеклата 2019 г. се характеризира с по-динамични цени в сектор „Яйца за 

консумация“ и сравнително стабилни в сектор „Птиче месо“ както на българския, 

така и на европейския пазари. 

Средногодишните цени на яйца за консумация (L и M размер) през 2019 г. и 

на двата пазара са по-ниски спрямо предходната година, като в България цената 

регистрира спад от 6,4% и е 110,55 евро/100 кг (при 118,16 евро/100 кг през 2018 

г.), а средната за ЕС-28 цена намалява с по-слаб темп – с 3%, до 128,67 евро/100 кг 

(при 132,67 евро/100 кг -`2018). 

 

  Фигура 1 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Средните месечни цени на замразени бройлери (65%) през цялата 2019 г. се 

задържат относително стабилни, като при средногодишната цена на европейския 

пазар те остават почти на нивото от 2018 г. – 187,28 евро/100 кг (+0,1% - 187,05 

евро/100 кг през `2018), докато на българския пазар се наблюдава слабо намаление 

с 1,8%, до 150,56 евро/100 кг (при 153,30 евро/100 кг през 2018 г.). 
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Фигура 2 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

2020 г. стартира с по-ниска спрямо декември`2019 средна цена на яйца за 

консумация (L и M) и на двата пазара. 

 

Средномесечната цена на яйца за консумация (L и M), предоставена от 

центровете за опаковане в страната през м. януари 2020 г. е с 4,4% по-ниска в 

сравнение с предходния месец и е в размер на 113,34 евро/100 кг или 0,134 

лв./бр.  

За същия период, с 3,5% по-ниска е цената в ЕС-28, като стойността на 100 кг 

е 138,24 евро (0,164 лв./бр.), при което формираната разлика между ценовите нива 

на яйцата за консумация на двата пазара слабо нараства през м. януари 2020 г. до 

18% (при 17,2% през декември`2019). 

 

Фигура 3 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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Традиционно, няколко държави-членки поддържат високи цени на яйца за 

консумация, като през м. януари 2020 г. това са Австрия (191,21 евро/100 кг), 

Италия (182,18 евро/100 кг), Дания (171,29 евро/100 кг), Швеция (160,86 евро/100 

кг), Кипър (160,18 евро/100 кг) – с между 38% и 15% по-високи от средната за ЕС-

28, и с между 69% и 41% над нивата на българската цена. 

 На ниски цени са търгувани яйцата за консумация в Испания (93,25 евро/100 

кг), Великобритания (105,14 евро/100 кг), Румъния (110,33 евро/100 кг), Чехия 

(111,49 евро/100 кг) – с между 33% и 19% по-ниски от средната цена за ЕС. 

   

Фигура 4

  
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Сравнявайки с година по-рано (м. януари 2019 г.), през януари`2020 

средната цена на яйца за консумация на българския пазар е с 2,2% по-ниска  

(115,94 евро/100 кг - 2019 г.), докато средноевропейската нараства – със 7,2% 

(128,91 евро/100 кг). 
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 Фигура 5 

 

 Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 

Стартът на пазара на замразени бройлери (65%) през 2020 г. е с по-високи 

цени спрямо края на предходната година, като средната за България нараства с по-

голям темп, докато тази в ЕС-28 остава по-стабилна.  

 

Предоставената от кланиците за бяло месо в страната средномесечна цена 

на замразени бройлери (65%) през м. януари 2020 г. е в размер на 154,65 

евро/100 кг или 3,02 лв./кг, която е с 4,5% по-висока от предходния месец. 

За същия период, средноевропейската цена нараства незначително - с 0,7%, 

до 187,88 евро/100 кг или 3,67 лв./кг. 

Предвид минималното отклонение в цената на замразени бройлери в ЕС през 

м. януари 2020 г., формираната разлика между стойностите на двата пазара се свива 

с три пункта до 17,7% (при 20,7% през декември`2019). 
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Фигура 6 

 
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Януари `2020 Финландия остава водещата държава-членка в ЕС с най-висока 

цена на замразени бройлери, достигайки ниво от 63% над средното за Съюза -

306,17 евро/100 кг. В сравнение с цената на българския пазар за същия месец, 

финландската надвишава стойността й почти два пъти. Високи са цените и в 

Германия - 289 евро/100 кг, Австрия – 272,86 евро/100 кг, Кипър – 255,51 евро/100 

кг, Швеция – 250,51 евро/100 кг. 

 Ниски цени на замразени бройлери са регистрирани в Полша – 127,12 

евро/100 кг, Румъния – 144,13 евро/100 кг, Латвия – 147,24 евро/100 кг – с между 

32% и 22% под нивото на средната за Общността.  

 

  Фигура 7 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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В сравнение с м. януари 2019 г., средната цена на замразени бройлери през 

м. януари 2020 г. и на българския пазар и в ЕС-28 нарастват, като тази в България - 

с 3,4% (149,58 евро/100 кг - януари`2019), а с 2,9% в Съюза (182,61 евро/100 кг). 

Фигура 8 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 

 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 

Информацията е обработена в съответствие с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2003 НА

КОМИСИЯТА от 27 март 2003 година относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на

Регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите яйца и птиче

месо и постъпва от центровете за опаковане на яйца за консумация и птицекланиците. Цените са

средни продажни в лева за 100 килограма без ДДС. 


