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

ЕС-27 за 2022 г. и през м. януари 2023 г. 

 

 

Изтеклата 2022 г. се характеризира с по-динамични цени в сектор „Яйца за 

консумация“ и по-стабилни в сектор „Птиче месо“ както на българския, така и на 

европейския пазари. 

 

Средногодишната цена на яйца за консумация (M и L размер) през 2022 г. е по-

висока в сравнение с предходната година на двата пазара, като значително по-голям  

ръст е отчетен в България, с 55,4% - 166,99 евро/100 кг (при 107,48 евро/100 кг през 

2021 г.) и с 43,2% на европейския пазар - 186,92 евро/100 кг (при 130,54 евро/100 кг 

през 2021 г.). 

 

Фигура 1 

  

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

Месечни цени на животински продукти 

 

На пазара на цели пилета (65%) през 2022 г. се наблюдава аналогична ситуация, 

като цената на българския пазар изпреварва съществено тази на европейския: 

средногодишната цена в България нараства с 41,9% до 215,04 евро/100 кг, спрямо 

предходната година (при 151,56 евро/100 кг през 2021 г.), цената на европейския пазар 

е с 29,1% по-висока - 258,08 евро/100 кг (при 199,85 евро/100 кг през 2021 г.). 



Фигура 2 

 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

 

Месец януари 2023 г. стартира със средномесечна цена на яйца за 

консумация (M и L) в България (предоставена от центровете за опаковане) с 2,9% по-

ниска спрямо същия период на предходната година – 229,98 евро/100 кг или 0,273 

лв./бр. 

 

За същия период, средната цена в ЕС-27 нараства незначително - с 0,5% до 246,78  

евро/100 кг (0,293 лв./бр.). Така, формираната разлика между ценовите нива на яйцата 

за консумация на двата пазара нараства с около 3 пункта до 6,8% (при 3,6% през януари 

`2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фигура 3 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

Водеща в ценово отношение държава в ЕС-27 през януари`2023 е Хърватия, с цена 

на яйца за консумация 292,45 евро/100 кг - с 18,5% по-висока от средната за Съюза и с 

27,2% над нивото от тази на българския пазар. Следват Унгария (277,28 евро/100 кг), 

Белгия (271,90 евро/100 кг), Австрия (271,85 евро/100 кг), Италия (270,24 евро/100 кг), 

Полша (264,49 евро/100 кг) – с цени между 12,4% и 7,2% по-високи от средната за ЕС-

27, и с между 20,6% и 15% от българската цена. 

  

Ниски цени на яйца за консумация докладват в Кипър (171,36 евро/100 кг), Латвия 

(190,87 евро/100 кг), Литва (197,60 евро/100 кг) – с между 30,6% и 19,9% по-ниски от 

средната за Съюза цена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фигура 4 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

В сравнение с година по-рано, цените на яйца за консумация са чувствително по-

високи и на двата пазара: на българския - с 99,2% (115,41 евро/100 кг - януари 2022 г.) 

и на европейския пазар – със 71,6% (143,78 евро/100 кг). 

 

Фигура 5 

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

Месечни цени на животински продукти 



Стартът на 2023 г. на пазара на цели пилета (65%) е с цени по-ниски спрямо края 

на предходната година и в България, и в ЕС-27, но по-високи в сравнение със същия 

период на 2022 г. Като цяло, и на двата пазара през по-голямата част от годината цените 

се задължат сравнително стабилни.  

 

Предоставената от кланиците за бяло месо в страната средномесечна цена на 

цели пилета (65%) през м. януари 2023 г. е с 1,8% по-ниска спрямо предходния месец 

-  209,62 евро/100 кг или 4,10 лв./кг. 

С 0,7% спада и средноевропейската цена до 263,45 евро/100 кг или 5,15 лв./кг, 

при което формираната разлика между стойностите на двата пазара слабо нараства до 

20,4% (при 19,5% през декември`2022). 

 Фигура 6 

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 (65%) продължава да е Германия – 402 

евро/100 кг - с 52,6% по-висока от средната за Съюза и с 91,7% от тази на българския 

пазар. Високи цени са регистрирани в Австрия – 371,48 евро/100 кг, Финландия – 339,34 

евро/100 кг, Швеция – 316,81 евро/100 кг, Словения – 307,81 евро/100 кг, Италия – 

303,28 евро/100 кг, които надвишават нивото на средноевропейската с между 41% и 15% 

и с между 77,2% и 44,7% на българската. 



 Ниски са цените на замразени бройлери в Полша – 174,12 евро/100 кг, Румъния 

– 203,28 евро/100 кг, Испания – 208,95 евро/100 кг и България – 209,62 евро/100 кг – с 

между 33,9% и 20,4% под нивото на средната за ЕС.  

 

  Фигура 7 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

Сравнявайки средната цена на цели пилета през м. януари 2023 г. с година по-

рано, те нарастват съществено и на българския, и на европейския пазари, като с по-голям 

темп е тази в България - с 28,4% (163,25 евро/100 кг - януари`2022) и с 20,5% в Съюза 

(218,70 евро/100 кг). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фигура 8 

 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

Изготвил: Дирекция „Животновъдство“ 

 

 


