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

ЕС-27 през м. март 2022 г. 

 

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

центровете за опаковане в страната през м. март 2022 г. отбелязва ръст от 15,9% в 

сравнение с предходния месец, достигайки 145,91 евро/100 кг или 0,173 лв./бр.  

 

С 12,4% нараства и средноевропейската цена за същия период - до 165,28 

евро/100 кг (0,196 лв./бр.), при което, разликата формирана между цените на яйца за 

консумация на двата пазара се свива до 11,7% (при 14,4% през февруари`2022).  

 

 Фигура 1 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“; По данни на ЕК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – 

Месечни цени на животински продукти 

Италия запазва водещо място в ЕС-27 в ценово отношение на яйца за консумация– 

223,81 евро/100 кг, която е с 35,4% по-висока от средноевропейската и с 53,4% -  от  

българската цена. Високи остават цените в Австрия (208,61 евро/100 кг), Малта (183,51 

евро/100 кг), Кипър (170,09 евро/100 кг), Нидерландия (169 евро/100 кг) – с между 

26,2% и 2,3% по-високи от средноевропейската и с между 43% и 15,8% над нивата на 

българската цена. 

Ниски нива на цените са отчетени в Румъния (119,74 евро/100 кг), Латвия (129,70 

евро/100 кг), Чехия (130,52 евро/100 кг), Литва (131,92 евро/100 кг) – с между 27,6% и 

20% под средноевропейската цена. 
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  Фигура 2 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“; По данни на ЕК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – 

Месечни цени на животински продукти 

 

Сравнявайки цената на яйца за консумация с година по-рано, тя е по-висока и на 

двата пазара: на българския пазар – с 34,6% (108,40 евро/100 кг - март`2021) и на 

средноевропейския - с 22,5% - (134,93 евро/100 кг). 

     

 Фигура 3 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“; По данни на ЕК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – 

Месечни цени на животински продукти 
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Предоставената от кланиците за бяло месо в страната средномесечна цена на 

цели пилета (65%) през м. март 2022 г. е с 12,6% по-висока спрямо предходния месец 

- 203,96 евро/100 кг или 3,99 лв./кг.  

По-слаб ръст отбелязва средноевропейската цена - с 6,5% до 240,05 евро/100 кг 

или 4,69 лв./кг, което допринася разликата формирана между ценовите стойности на 

цели пилета на двата пазара да се свие до 15% (при 19,6% през февруари`2022). 

    Фигура 4 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“; По данни на ЕК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – 

Месечни цени на животински продукти 

 

През м. март 2022 г. Италия е водеща в ЕС-27 държава с най-висока цена на цели 

пилета - 353,75 евро/100 кг, която е с 47,4% над средната за Съюза и със 73,4% по-

висока от тази на българския пазар. Високи са цените и в Германия – 344,25 евро/100 

кг, Финландия – 318,24 евро/100 кг, Австрия – 303,88 евро/100 кг, Швеция – 288,79 

евро/100 кг, Словения – 276,60 евро/100 кг - с между 43,4% и 15,2% над нивото на 

средноевропейската и с между 68,8% и 35,6% - над българската цена.  

Ниски цени на цели пилета докладват Нидерландия – 174 евро/100 кг, Унгария – 

177,25 евро/100 кг,  Румъния – 178,07 евро/100 кг – с между 27,5% и 25,8% под средната 

за ЕС-27.  
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Фигура 5 

 
Изготвил: Дирекция „Животновъдство“; По данни на ЕК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – 

Месечни цени на животински продукти 

 

Средната цена на цели пилета през март`2022, спрямо същия период на 2021 г. е 

значително по-висока и на двата пазара, като на българския пазар е с 34,3% (151,81 

евро/100 кг - март`2021), а на средноевропейския - с 23,8% (193,89 евро/100 кг).  

Фигура 6 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“; По данни на ЕК, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ – 

Месечни цени на животински продукти 
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Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 


