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43 701 са домакинствата в област Видин към февруари миналата година, сочат
резултатите от
преброяването на
населението
. На територията
на областта
са 1,45% от домакинствата в страната. По-голямата част от тях – 59% живеят в
градовете на областта, останалите 41% - в селата, съобщи директорът на
Териториалното статистическо бюро
Емилия Лазарова
. В сравнение с предходното преброяване от 2001 година, домакинствата са намалели
със 6396. Имайки предвид големия спад в броя на населението, то намаляването на
броя на домакинствата е очаквано, коментират от статистика.
Средният брой членове на едно домакинство в областта е 2,3 лица при среден брой за
страната – 2,4 лица. Домакинствата в градовете са по-многобройни – средно по 2,4
лица, докато в селата средният брой членове на домакинства е 2 лица. Преди десет
години средният размер на домакинство в областта е бил 2,6 лица. Динамиката в броя,
размера и структурата на домакинствата се обуславя от редица демографски и
социално икономически фактори, коментира директорът на статистическото бюро.
Демографските фактори, към които се отнасят промените в броя на населениетораждаемостта и смъртността, броят на браковете и бракоразводите и възрастовата
структура на населението оказват пряко влияние върху измененията в числеността и
структурата на домакинствата. Миграционните процеси през последните десетилетия,
предизвикани от редица социално-икономически фактори влияят преди всичко върху
структурата на домакинствата.
Данните показват по-силно изразено абсолютно и относително увеличение на броя на
едночленните домакинства. Те са 15039 и в сравнение с предходното преброяване са се
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увеличили с 2192 или относителният дял на едночленните домакинства е близо 35%.
Следват двучленните домакинства, които са 32% и тричленните – 18%. Домакинствата
с осем и повече членове са само 242 на брой.
Между последните преброявания продължава тенденцията към увеличаване на
домакинствата без деца под 16-годишна възраст. За период от десет години
домакинствата без деца до 16 години са се увеличили с 5 пункта. Техният брой е 35566
и представлява 81% от всички домакинства в областта. Домакинствата с едно дете са
3465, с две деца са 1111, с три деца – 210, с четири деца – 70, с пет – 34, със шест и
повече деца – 27.
За страната домакинствата без деца до 16 години са 77%.
Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от
посочения отговор на главата на домакинството. При 94,5 % от домакинствата, главата
се самоопределя към българската етническа група, 4,8% - към ромския етнос.
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