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

ЕС-27 през м. февруари 2023 г. 

 

Предоставената от центровете за опаковане в страната средномесечна цена на 

яйца за консумация (M и L) през м. февруари 2023 г. е 223 евро/100 кг или 0,264 

лв./бр. – с 3% по-ниска спрямо предходния месец.   

 

За разлика от нея, средноевропейската цена слабо нараства - с 1,9%, до 251,36 

евро/100 кг (0,298 лв./бр.), при което разликата формирана между цените на яйца за 

консумация на двата пазара нараства с над 4 пункта до 11,2% (при 6,8% през 

януари`2023).  

 

     Фигура 1 

 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

С най-висока цена през м. февруари, яйцата за консумация се търгуват в 

Хърватска - 287,51 евро/100 кг, която е с 14,4% по-висока от средната за ЕС и с 28,9% 

- от българската. Високи са цените в Унгария (277,91 евро/100 кг), Белгия (272,26 

евро/100 кг), Австрия (271,35 евро/100 кг), Италия (270,24 евро/100 кг), Нидерландия 

(268,81 евро/100 кг), Полша (265,54 евро/100 кг) - с между 10,6% и 5,6% по-високи от 

средноевропейската и с между 24,6% и 19% над нивата на българската цена. 

Ниски цени са отчетени в Кипър (187,26 евро/100 кг), Латвия (204,73 евро/100 

кг), Румъния (199,25 евро/100 кг), Словения (201,14 евро/100 кг) – с между 32% 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 цените с тези от година по-рано, яйцата за консумация и на двата 

пазара се търгуват на чувствително по-високи нива: на българския пазар – със 77,2% 

(125,87 евро/100 кг - февруари`2022) и на средноевропейския - със 70,8% (147,13 

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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Средномесечната цена на цели пилета (65%), предоставена от кланиците за 

бяло месо в страната през м. февруари 2023 г. е с 1% под нивото от предходния месец – 

207,36 евро/100 кг или 4,06 лв./кг.  

Средноевропейската цена нараства незначително - с 0,3% до 264,35 евро/100 кг 

или 5,17 лв./кг. При тези нива, формираната разлика между цените на цели пилета на 

двата пазара слабо нараства до 21,6% (при 20,5% през януари`2023). 

    Фигура 4 

 

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

Месечни цени на животински продукти 

 

Германия остава водеща страна в ценово отношение в ЕС, с цена на цели пилета 

от 402 евро/100 кг, която е с 51,5% над нивото на средноевропейската и с 93,8% по-

висока от българската цена. Високи са цените и в Австрия – 369,70 евро/100 кг, 

Финландия – 339 евро/100 кг, Швеция – 334,47 евро/100 кг, Словения – 318,15 евро/100 

кг, Франция – 300 евро/100 кг - с между 39,8% и 13,5% по-високи от средноевропейската 

и с между 63,5% и 44,6% - от тази на българския пазар.  

Ниски цени на цели пилета са регистрирани в Полша – 189,05 евро/100 кг, 

Испания – 202,34 евро/100 кг, България – 207,36 евро/100 кг, Румъния – 208,57 евро/100 

кг - с между 28,5% и 21,1% под средната за ЕС.  

 

 

 



4 
 

 

  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 в сравнение с тази от предходната година е по-

висока и на двата пазара: на българския пазар - с 14,5% (181,17 евро/100 кг – 

февруари`2022) и със 17,3% на средноевропейския (225,36 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“ 

 

 


