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Населението на територията на област Видин към 1 февруари наброява 99 016 души.
Това показват експресните данни от преброяването на населението в региона,
извършено в рамките на националната кампания „Преброяване 2011”.

Резултатите от преброяването бяха официално представени днес, на
пресконференция, ръководена от заместник – областният управител и председател на
Областната преброителна комисия Любомир Низамов. В специална презентация пред
медиите директорът на Териториално статистическо бюро – Видин Емилия Лазарова
съобщи, че

за последните 10 години населението на областта е намаляло с 31 078 души или средно
годишно с по 2500 – 3000 човека. Поради отрицателен естествен прираст населението е
намаляло с 16 668 души. 7 937 жители са мигрирали към други области в страната, за 6
473 човека се предполага, че са емигрирали в чужбина, тъй като по този показател не
се води точна статистика.

Най-слабо е намалението в община Видин, в която е съсредоточено 62 % от
населението на региона. Броят на жителите в най-голямата община е 61 893. В град
Видин живеят 47 138 души, което е 47 % от общото население на областта. В другите 10
общини разпределението на населението е следното: Белоградчик – 6 494 души;
Бойница – 1 311 души; Брегово – 5 454 души; Грамада – 1 970 души; Димово – 6 379
души; Кула – 4 630 души; Макреш – 1 606 души; Ново село – 2 927 души; Ружинци – 4 296
души; Чупрене – 2 056 души.
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62 % от населението на област Видин живее в градовете. В 29 села жителите са от 51
до 100 души, в 23 села населението е под 50 човека, като 65 % от тях са на възраст над
65 години. Най-слабо населеното място е село Шипикова махала в община Бойница,
където живеят 5 души. Най-многобройно е село Арчар в община Димово, където са
преброени 2314 жители.

Една четвърт от общото население е на възраст над 65 години. 59 % са лицата от 18 до
64 години, 26 на сто - над 65 години и 15 на сто – до 18 години. По пол съотношението
е 1047 жени на 1000 мъже. Общият брой на домакинствата е 41 796, като средният
брой на лицата в тях е 2,4.

При преброяването на жилищния фонд в областта са регистрирани 53 297 сгради. В
градовете техният брой е 12 270, в селата – 32 917. Общият брой на жилищата е 67 705.
В едно жилище живеят средно 1,5 човека.

Най-голямо населението на област Видин е било през 1946 г., когато то е наброявало
194 000 души. От тогава демографската характеристика непрекъснато се влошава,
като тази тенденция особено се задълбочава през последните 20 години.
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