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

(бройлери - 65%) в България и ЕС-27 през м. ноември 2020 г. 

 
 

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

центровете за опаковане в страната през м. ноември 2020 г. е с 12,5% по-висока 

спрямо предходния месец, достигайки 119,11 евро/100 кг или 0,141 лв./бр.  

 

Незначително нараства средноевропейската цена за същия период – с 0,6% 

до 122,23 евро/100 кг (0,145 лв./бр.), вследствие на което, стойностите за брой яйце 

се доближават, а разликата, формирана между цените на двата пазара се свива с 10 

пункта до 2,6% (при 12,9% през октомври`2020). 

 

Фигура 1 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

През м. ноември отново с най-висока цена на яйца за консумация в ЕС остава 

Австрия – 190,46 евро/100 кг, с 55,8% по-висока от средната за Съюза и с 59,9% 

над нивото на българската. Традиционно, високи цени поддържат също Италия 

(182,88 евро/100 кг), Швеция (171,06 евро/100 кг), Дания (167,87 евро/100 кг), 

Кипър (160,18 евро/100 кг), които са с между 49,6% и 31% по-високи от средната за 

ЕС-27, и с между 59,9% и 34,5% над нивата на българската цена. 

 Ниски цени докладват в Испания (88,49 евро/100 кг), Белгия (94,40 евро/100 

кг), Германия (101,57 евро/100 кг) и Франция (103,45 евро/100 кг) – с между 27,6% 

и 15,4% по-ниски от средноевропейската. 
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Фигура 2 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 

В сравнение с година по-рано, през ноември`2020 средната цена на яйца за 

консумация в България е с 2,7% по-висока (116 евро/100 кг – ноември`2019), 

докато тази на европейския пазар е с 15,3% по-ниска (144,34 евро/100 кг). 

 

Фигура 3 

 

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

на замразени бройлери (65%) през м. ноември 2020 г. отбелязва слаб спад от 

1,3% в сравнение с предходния месец - 143,46 евро/100 кг или 2,81 лв./кг. 

Средноевропейската цена за същия период спада с 2%, до 178,14 евро/100 кг 

(3,48 лв./кг), при което формираната разлика между стойностите на двата пазара 

слабо се свива до 19,5% (при 20,1% през октомври`2020). 

   

Фигура 4 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Водеща държава в търговията със замразени бройлери в ЕС, с най-висока 

цена през м. ноември е Финландия - 301,86 евро/100 кг - с 69,5% над средното за 

Съюза и над два пъти по-висока от тази на българския пазар. Високи са цените и в 

Германия – 287 евро/100 кг, Австрия – 273,23 евро/100 кг, Швеция – 237,93 

евро/100 кг, Италия – 236,38, евро/100 кг и Дания – 231,62 евро/100 кг, с между 

56% и 30% по-високи от средномесечната европейска цена. 

С най-ниска цена за месеца отново е Полша – 88,61 евро/100 кг, следвана от 

Румъния – 124,75 евро/100 кг и Белгия – 129,79 евро/100 кг, с между 50,2% и 

27,1% под нивото на средната за Съюза.  
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Фигура 5

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Сравнявайки м. ноември 2020 г. със същия период на предходната година, 

средните цени на замразени бройлери са по-ниски и на двата пазара – незначително 

на българския, с 0,2% (143,68 евро/100 кг - ноември`2019) и с 5,3% на 

европейския пазар (188,15 евро/100 кг). 

Фигура 6

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 
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Средни цени на замразени бройлери (65%) в ЕС-27 в 

евро/100 кг през м. ноември 2019 и 2020 г. 

ноември `2019 ноември `2020 


