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

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

 

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

за опаковане в страната през м. септември 2021 г. нараства значително спрямо предходния 

месец – с 18,7%, достигайки 121,86 евро/100 кг или 0,144 лв./бр.  

 

Средноевропейската цена също се увеличава, но с по-слаб темп – с 8,7%, до 133,27 

евро/100 кг (0,158 лв./бр.), при което, формираната разлика между цените на яйца за 

консумация на двата пазара се свива с около 8 пункта до 8,6% (при 16,2% през август`2021).  

 

       Фигура 1 

      
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

През м. септември, най-висока цена на яйца за консумация в ЕС-27 докладва Австрия - 

198,96 евро/100 кг, която е с 49,2% по-висока от средноевропейската и с 63,3% по-висока от 

българската. Високи са цените и в Швеция (195,28 евро/100 кг), Италия (175,81 евро/100 кг), 

Малта (168,64 евро/100 кг), Дания (168,10 евро/100 кг), Кипър (160,18 евро/100 кг) – с между 

46,5% и 20,2% по-високи от средноевропейската и с между 60,2% и 31,4% над нивата на 

българската цена. 

Най-ниски цени са регистрирани в Испания (98,52 евро/100 кг), Румъния (103,09 

евро/100 кг), Чехия (105,57 евро/100 кг) и Латвия (107,29 евро/100 кг) – с между 26% и 19,5% 

под средноевропейската цена. 
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     Фигура 2 

 
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Сравнявайки цената на яйца за консумация спрямо тази от година по-рано, тя е по-

висока и на двата пазара, като с 13,4% е на българския пазар (107,50 евро/100 кг през 

септември` 2020), а с ръст от 9,7% е средноевропейската цена (121,47 евро/100 кг). 

 

    Фигура 3 

 
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 
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Предоставената от кланиците за бяло месо средномесечна цена на цели пилета 

(65%) в страната през м. септември 2021 г. е 154,94 евро/100 кг или 3,03 лв./кг - с 2,8% 

по-ниска от предходния месец.  

Средноевропейската цена също отбелязва спад, но по-слаб - с 1,3% до 196,65 евро/100 

кг или 3,85 лв./кг. Така, разликата формирана между стойностите на двата пазара слабо 

нараства до 21,2% (при 20% през август`2021). 

        Фигура 4 

 

Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Реализационната цена на цели пилета в Германия е най-висока - 310,80 евро/100 кг, с 

58% над средната за ЕС-27 и два пъти по-висока от българската цена. Високи са цените във 

Финландия – 309,66 евро/100 кг, Австрия – 291,71 евро/100 кг, Швеция – 281,12 евро/100 кг, 

Италия – 251,17 евро/100 кг, Дания – 248,26 евро/100 кг, Словения – 241,18 евро/100 кг - с 

между 57,5% и 22,6% над нивото на средноевропейската и с между 99,8% и 55,6% над 

българската цена.  

Ниски цени на цели пилета са регистрирани в Полша – 121,81 евро/100 кг, Словакия – 

130,94 евро/100 кг, Испания – 147,46 евро/100 кг – с между 38% и 25% под средната за ЕС-

27.  
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        Фигура 5 

 
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

Средната цена на цели пилета през септември`2021 в сравнение с година по-рано е по-

висока и на двата пазара: на българския пазар - с 11,5% (139,02 евро/100 кг - септември`2020) 

и с 5,9% на европейския (185,65 евро/100 кг).  

       Фигура 6 

 
Източник: Дирекция „Животновъдство“ 

 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

DE FI AT SE IT DK SL FR CY MT IE GR EU
-

27

HR CZ NL BE LU RO HU BG PT ES SK PL

Средни цени на цели пилета (65%) в ЕС-27 в евро/100 кг 

през м. септември 2021 г.
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