Силни страни /идентичност-зелено

Слаби страни

57 Озеленени и зелени площи
46 Местоположение център
38 Разнообразни трайни насаждения
35 Зелен щит и филтър срещу замърсяване и шум
29 Изградена квартална общност

51 Ниски части в зелените площи с нарушена нивелация
51 Изградените в зелените площи пешеходни пътеки са
разрушени
47 Неудачно поставени осветителни тела на улиците
„Калиманци” и „Земен”
42 Отводняване на зелените площи и на вътрешно-кварталните
улици
40 Разбити вътрешно-кварталните улици „Земен” и
„Калиманци”

28 Участие морално и материално на обитателите в създаването,
поддържането и опазването на зеленината
27 Добра транспортна достъпност
22 Привлекателност и добър имидж на квартала
21 Сградите са в сравнително добро състояние
20 Модерна детска площадка

33 Недостатъчна осветеност на проходните пространства
24 Лош пешеходен достъп през подлеза на ул. „Черковна”
23 Унищожена зелена площ на ул. „Земен”
22 Липса на поддръжка на междублоковите пространства
21 Опасност от инциденти вследствие от трафика
18 Замърсяване и запрашаване на въздуха
17 Почистване на междублоковите пространства
15 Морално остарели и опасни детски и спортни съоръжения (тенис маси,
пързалки и лодки)
14 Шум от трафика

Възможности

Заплахи

54 Програми на ЕС за финансиране на благоустрояването на
квартала
46 Диалог с общинската администрация във връзка със
благоустрояването и поддръжката на квартала
44 Гражданската инициатива за участие в създаването на проект
за благоустрояване
42 Социални дейности за подобряване на социално-битовото
общуване
38 Реорганизация на движението, свързано с новите реалности
(пешеходна пътека на „Черковна”, трамвайна спирка огледално
по „Ситняково”, поставяне на автобусна стоянка при бл. 50 и
50А)

49 Планираният строеж между блокове 50 и 50А е заплаха за
целия квартал
48 Нощният клуб – търговия и употреба на наркотици, шум от
колите и непристойно поведение на посетителите
47 Новият мол – изискване да се обезопасят подходите към
квартала
40 Повишеният трафик при липсата на реорганизация на
движението
34 Липса на патрулиращи полицейски коли и засилено
полицейско присъствие нощно време

34 Термоизолация на сградите в квартала при използване на
съществуващите форми на субсидиране
32 Планиране на достатъчно паркоместа в квартала
26 Обезопасяване с колчета по външните улици особено „Черковна”
20 Разпространяване на резултатите
19 Включване в гражданската платформа на Район „Оборище”

26 Възстановяване на мястото на автобусната спирка на автобуси 9 и313
22 Икономическата криза
12 Застаряващо население с влияние върху социалната структура

