
 

                                                        

МЛЯКО  И  МЛЕЧНИ  ПРОДУКТИ

 
ЦЕНИ НА ДРЕБНО 

Към 02.11.2022 год. цените в магазинната мрежа 
на страната на прясно мляко в опак. тетрапак са  
от 2,45 до 4,09 лв/л в зависимост от % масленост.  
Средната цена за седмицата е 3,11 лв/л. 

 Ръст от 4% до 14% има в 9 областни града. 
Цените на дребно на краве кис. мляко 3,6% коф.  
400г са в границата 1,03-2,19 лв/бр. Средната цена 
за седмицата е 1,51 лв/бр. 

 Повишение от 1% до 6% се набюдава в девет 
областни града. 

 Спад от 1%  до 8%  се наблюдава в два града. 
Краве кис. мляко 2-3% коф. 400г на дребно се 
предлага в ценови диапазон от 0,94-1,99 лв/бр. и 
средна цена за страната 1,39 лв/бр. 

 Ръст от 4% до 6% има в четири области. 

 Понижение от 2% е регистрирано в Шумен. 
Цените на краве сирене са в диапазона 8,60 -28,63 
лв/кг и средна цена 16,81 лв/кг. 

 Повишение от 2% до 15% е регистрирано в шест  
областни града. 

 Спад от 3% има в Благоевград и Кюстендил. 
Цените на дребно на кашкавал ”Витоша” са от 
12,90 до 37,45 лв/кг и средна цена 22,82 лв/кг. 

 Ръст от 1% до 11% се набюдава в шест области 
града на страната. 
 

МЕСО  И  МЕСНИ  ПРОДУКТИ 

 
ЦЕНИ НА ДРЕБНО 

Към 02.11.2022г. свинският бут се предлага от 
7,90 до 14,00 лв/кг. Средната цена е 10,90 лв/кг. 

 Ръст от 2% е регистриран в Смолян. 

 Спад от 4% има във Варна и Шумен. 
Свински врат се продава на цени от 8,70 лв/кг до 
17,75 лв/кг и средна за страната 12,60 лв/кг. 

 Повишение от 2% до 5% е установено в три 
областни града. 
При телешко месо с кост цените на дребно са с 
марж 7,50-16,90 лв/кг и средна цена 10,89 лв/кг. 

 Ръст от 5% до 9% има в три области на страната. 

Цените на телешки шол са с нива 14,40-25,80 
лв/кг и средна цена за страната 19,20 лв/кг. 

 Повишение от 3% се наблюдава в два областни 
града. 

 Понижение от 2% има в Кърджали и Хасково. 
Замразените пилета са с цени на дребно от 5,99 
до 9,90 лв/кг при средна цена от 7,77лв/кг. 

 Понижение от 1% до 4% е регистрирано в 4 
областни града. 
Цените на дребно на стандартни яйца са от 0,30 
лв/бр до 0,56 лв/бр., а средната цена е 0,42 лв/бр. 

 Повишение от 2% до 5% се наблюдава в седем 
области на страната. 

 Спад от 1% до 4% има в три области на страната.  

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

— СРЕДНА

СТРАНАТА ОТ ДО СРЕДНА   ОТКЛ.

домати 2,40 5,00 3,33 — 1% 0,01 3,31

краставици 2,49 4,00 3,18 — 2% 0,02 3,13

праз, бр. 0,37 1,20 0,61 -3% — -0,03 0,63

чушки червени 1,80 4,69 3,28 — 3% 0,03 3,19

зеле 0,90 1,80 1,28 -2% — -0,02 1,30

карфиол 2,00 4,80 2,87 -12% — -0,12 3,25

банани 2,80 4,20 3,55 — — 0,00 3,54

круши 1,80 5,50 3,40 -2% — -0,02 3,46

грозде 1,80 5,20 3,48 — 1% 0,01 3,45

лимони 2,30 5,00 3,78 — 1% 0,01 3,73

тикви 0,50 2,50 1,31 — 5% 0,05 1,25

ябълки 1,00 4,50 2,47 -2% —  -0,02 2,51

ЦЕНА НА ДРЕБНО - лв./кг.

  

 - Намаление спрямо предходната седмица  

 - Увеличение спрямо предходната седмица 
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