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БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ 

ВИДИН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

 

 Населението на област Видин към 31.12.2019 година е 82 835 души, което представлява 1.2% от 

населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В 

сравнение с 2018 г. населението намалява с 2 030 души, или с 2.4%. 

 В област Видин мъжете са 40 369 (48.7%), а жените - 42 466 (51.3%), или на 1000 мъже се падат 

1 052 жени. 

 Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 9 975, или 12.0% от общия брой на населението на 

областта, като спрямо 2018 г. относителният им дял намалява с 2.6 процентни пункта . 

 През 2019 г. в област Видин лицата от 15 до 64 навършени години са 48 059 души и спрямо 2018 

г. относителният им дял намалява с 2.9 процентни пункта. 

 В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 24 801, или 29.9% от населението 

на областта, и в сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 1.4 

процентни пункта. 

 Към 31.12.2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 72.4%, т.е. на всеки 100 лица в 

"зависимите възрасти" се падат 72 лица в активна възраст, като в сравнение с 2018 г. има нарастване 

с 1.1 процентни пункта. 

 Средната възраст на населението на област Видин е 48.4 години, което нарежда областта на 

първо място в страната по застаряващо население. 

 

 Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 44 508 души, или 53.7% от цялото 

население на областта, като мъжете са 24 172, а жените 20 336. Трудоспособното население 

намалява с 2.4% спрямо предходната година. 

 Населението над трудоспособна възраст е 27 580 души, като спрямо предходната година се 

отчита намаление с 2.5 процентни пункта. 

 Лицата под трудоспособна възраст са 10 747 души, като тук намалението спрямо предходната 

година е с 2.4%. 

 Към 31.12.2019 г. коефициентът на демографско заместване е 63%, т.е. всеки 100 излизащи от 

трудоспособна възраст лица се заместват от 63 влизащи в трудоспособна възраст лица. 

 

 Област Видин е съставена от 11 общини според административно-териториалното деление на 

страната. Общината с най-малък брой население е Бойница с 869 души, следвана от Макреш с 1 258 

души. Най-голяма е община Видин с 52 554 души. Спрямо 2018 г. населението на всички общини на 

територията на област Видин намалява с изключение на община Грамада, където има увеличение от 

41 души. Това се дължи основно на отрицателният естествен прираст. 

 

 Към 31.12.2019 г. в градовете на област Видин живеят 53 774 души, или 64.9% от населението 

на областта, а в селата - 29 061, или 35.1%. 
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Методологични бележки 

 

Броят и структурата на населението към края на всяка година се изчисляват на база на 

данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението 

през текущата година. 

Източник на данните за броя и структурата на населението е Информационна система 

"Демография" в Националния статистически институт. 

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален 

разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на 

съответната година (населени места, общини, области) и статистически райони по настоящ адрес. 

Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето. 

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години. 

Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени 

години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която 

лицата са достигнали при настъпване на събитието. 

Повeче информация и данни за броя и структурата на населението могат да бъдат намерени 

на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Население 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsi.bg/bg/content/1847/туризъм

