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Цени на яйца за консумация (L и M) и цели пилета (65%)  

в България и ЕС-27 през м. юни 2021 г. 

 
Предоставената от центровете за опаковане в страната средномесечна цена 

на яйца за консумация (L и M) през м. юни 2021 г. е с 2,7% по-ниска в сравнение 

с предходния месец - 84,37 евро/100 кг или 0,100 лв./бр.  

 

С 0,7% нараства средноевропейската цена за същия период и тя е 126,30 

евро/100 кг (0,150 лв./бр.), което допринася за увеличаване на разликата, 

формирана между цените на яйца за консумация на двата пазара до 33,2% (при 

30,8% през май`2021).  

 

  Фигура 1 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

С месечна цена от 197,96 евро/100 кг Швеция остава водеща държава-членка 

в ценово отношение в ЕС-27, чиято цена на яйца за консумация е с 56,7% по-висока 

от средноевропейската и 2,3 пъти - от българската. Следват Дания (188,38 евро/100 

кг), Австрия (187,56 евро/100 кг), Италия (171,21 евро/100 кг), Словения (161,11 

евро/100 кг), Кипър (160,18 евро/100 кг) – с между 49,2% и 26,8% по-високи от 

средноевропейската и над два пъти над нивата на българската цена. 

През м. юни България е с най-ниска цена на яйца за консумация в ЕС-27 – 

84,37 евро/100 кг. Ниски нива регистрират и в Испания (84,77 евро/100 кг) и 

Румъния (96,64 евро/100 кг) – с между 33,2% и 23,5% под средноевропейската 

цена. 



2 
 

Фигура 2 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

През м. юни`2021 в сравнение с година по-рано, цените на яйца за 

консумация са по-ниски и на двата пазара, като по-голям спад бележи тази на 

българския пазар - с 11,2% (95,05 евро/100 кг – м. юни 2020 г.) и по-слаб 

средноевропейската – с 2,3% (129,27 евро/100 кг). 

 

Фигура 3 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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Средномесечната цена на цели пилета (65%), предоставена от 

кланиците за бяло месо в страната през м. юни 2021 г. отбелязва незначителен ръст 

от 0,4% спрямо предходния месец до 150,97 евро/100 кг или 2,95 лв./кг.  

С по-голям ръст е средноевропейската цена - 1,4%, достигайки 205,90 

евро/100 кг или 4,03 лв./кг, при което, разликата формираната между стойностите 

на двата пазара слабо нараства до 26,7% (при 25,9% през май`2021). 

 Фигура 4 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Финландия поддържа високи стойности на цели пилета и през юни`2021 

цената е 310,11 евро/100 кг - с 50,6% над средната за Съюза и два пъти по-висока 

от българската. Високи са цените и в Германия – 302,56 евро/100 кг, Австрия – 

284,63 евро/100 кг, Швеция – 274,20 евро/100 кг, Италия – 252,63 евро/100 кг, 

Дания – 242,94 евро/100 кг, с между 46,9% и 18% над нивото на 

средноевропейската цена.  

 Целите пилета се търгуват на най-ниски цени в Румъния – 149,14 евро/100 

кг, България – 150,97 евро/100 кг, Полша – 155,95 евро/100 кг и Унгария – 156,65 

евро/100 кг и – с между 27,6% и 23,9% под средната за ЕС-27.  
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Фигура 5

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Сравнявайки средната цена на цели пилета спрямо предходната година, тя 

нараства и на двата пазара: по-слабо на българския пазар - със 7,2% (140,82 

евро/100 кг - юни`2020), а на европейския се увеличава с 14% (180,57 евро/100 

кг). 

Фигура 6 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 


