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

ЕС-27 през м. ноември 2022 г. 

 

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

центровете за опаковане в страната през м. ноември 2022 г. е със 7,3% по-висока в 

сравнение с предходния месец, достигайки 215,29 евро/100 кг или 0,255 лв./бр.  

 

Средноевропейската цена също отбелязва ръст - с 6,3%, до 236,48 евро/100 кг 

(0,280 лв./бр.), при което разликата формирана между цените на яйца за консумация на 

двата пазара слабо се свива до 9% (при 9,8% през октомври`2022).  

 

 Фигура 1 

 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

През м. ноември, яйцата за консумация са с най-висока цена в Унгария - 281,03 

евро/100 кг, която е с 18,8% по-висока от средната за ЕС и с 30,5% - от тази на 

българския пазар. Високи цени докладват Австрия (271,40 евро/100 кг), Италия (267,56 

евро/100 кг), Хърватска (267,41 евро/100 кг), Белгия (259,02 евро/100 кг), Нидерландия 

(256,93 евро/100 кг) - с между 14,8% и 8,6% по-високи от средноевропейската и с между 

26% и 19,3% над нивата на българската цена. 

Ниски цени са отчетени в Литва (152,84 евро/100 кг), Кипър (179,72 евро/100 кг),  

Румъния (180,27 евро/100 кг), Испания (191,93 евро/100 кг) – с между 35,4% и 18,8% 

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 тези от година по-рано, на двата 

пазара тя е чувствително по-висока: на българския пазар – със 76,4% (122,02 евро/100 

кг - ноември`2021) и на средноевропейския - с 69,3% (139,65 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. ноември 2022 г. е с 4% под нивото от предходния месец – 

213,02 евро/100 кг или 4,17 лв./кг.  

За разлика от българската, средноевропейската цена слабо нараства - с 1,2% до 

262,96 евро/100 кг или 5,14 лв./кг, при което разликата формирана между цените на 

цели пилета на двата пазара нараства с над 4 пункта до 19% (при 14,5% през 

октомври`2022). 

    Фигура 4 

 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

С най-висока цена на цели пилета в ЕС отново е Германия - 400 евро/100 кг, която 

е с 52,1% над нивото на средноевропейската и с 87,8% над българската цена. Други 

страни с високи цени са Австрия – 372,99 евро/100 кг, Финландия – 348,96 евро/100 кг, 

Швеция – 331,76 евро/100 кг, Италия – 325,26 евро/100 кг - с между 41,8% и 23,7% по-

високи от средноевропейската и с между 75% и 52,7% - от тази на българския пазар.  

С ниски цени цели пилета се търгуват в Нидерландия – 174 евро/100 кг, Полша – 

175,58 евро/100 кг, Румъния – 211,56 евро/100 кг - с между 33,8% и 19,5% под средната 

за ЕС.  
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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 

През ноември`2022 средната цена на цели пилета в сравнение със същия период 

на предходната година е значително по-висока и на двата пазара: на българския пазар - 

с 40% (152,08 евро/100 кг - ноември`2021) и с 27,2% на средноевропейския (206,68 

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“ 

 

 


