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HEC Rrapun 1&2:

Uzurpim i tokës dhe erozion i lartë.

Përshkrimi Të drejtat e koncesionit për HEC Rrapun 1 dhe 2, u fituan nga kompania C&S Construction 
Energy, sipas vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 717 datë 14.05.2008. Hidrocentralet 
shfrytëzojnë ujin e lumit Rrapun përmes devijimit duke marrë ujin në tuba dhe sërish e 
derdhin në lumë. Ndërtimi i hidrocentralit Rrapun, në Lumin Rrapun ka qenë i shoqëruar 
me protesta, nga banorët e fshatit Tokëz të komunës Darëz. Banorët kanë ngritur shumë 
ankesa lidhur me shkatërrimin e lumit Rrapun duke marrë gjithë ujin përmes tubave dhe 
duke shkaktuar humbje të faunës, erozionin e tokës, dhe çështje të pronësisë. Banorët e 
fshatit Tokëz ishin të parët që nisën protestat në rrethin e Librazhdit duke iu adresuar 
autoriteteve lokale, deputetëve të zonës dhe Qeverisë për shkak të kërcënimit që i kanosej 
ekonomisë së tyre nga zhvillimi i këtyre hidrocentraleve. Njëkohësisht një peticion me 118 
firmëtarë i është dorëzuar nën-Prefektit të Qarkut Mehmet Bicaku në 12.12.2013, dhe një 
padi është regjistruar në prokurorinë e rrethit gjyqësor dhe një padi civile lidhur me çështje 
pronësie është regjistruar në Gjykatën e Rrethit. Për më tepër kompania konçesionare, ka 
bllokuar rrugën e kalimit për fshatarët përmes vendosjes së një porte dhe një roje të pa-
licencuar, pa shenjë dalluese dhe autoritet përkatës. Organizatat lokale, media lokale dhe 
banorët vendas “merren në pyetje” për çdo kalim  në rrugën publike në të kundërt nuk 
lejohet kalimi. Kjo praktikë është kthyer në një fenomen normal në zonën e Librazhdit në 
shumë hidrocentrale. 

Të dhëna kryesore C&S Construction Energy 
Kompania e krijuar për menaxhimin e kontratës konçesionare të formës BOT. Koncesioni i 
HEC Rrapun 1&2 i është dhënë kompanisë C&S Construction me VKM nr.717 datë 
14.05.2008. Kapaciteti i instaluar është 8.250 Kw dhe prodhimi vjetor përafërsisht 
44,650,000 kwh.  
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Burimi i konfliktit Ndikimi mjedisor dhe parku kombëtar – niveli i 1-rë i konfliktit 
 
Devijimi i ujit -  niveli i 2-të i konfliktit 
 
Menaxhimi i ujit – niveli i 3-të i konfliktit 

Detaje të projektit dhe 
aktorët 
Zonae projektit 
Niveli i investimit 

HEC Rrapun 1&2 janë në pronësi të kompanisë C&S Construction e administruar nga Arjan 
Cukaj. 
Shuma e investimit sipas kontratës është 6,140,000 Euro. 
Fshatarët e fshatit Togëz-it, fermerët vendas, Organizata lokale Egnatia, Ekolëvizja, rrjeti 
ECIM. 

Konflikti dhe mobilizimi Protestë rruge, padi, peticion drejtuar: Prefekt-it, Ministrit të Mjedisit, deputetë-ve dhe 
Kryeministrit. 

Ndikimi i konfliktit Potencial 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, humbja e faunës dhe florës, shkatërrimi i shtratit 
të lumit dhe erozioni i tokës. 
 
Potencial 
Ndikimi socio-ekonomik: turizmi, sistemi i vaditjes dhe ndjenja e përkatësisë së vendit dhe 
mjedisit.  

Rezultati i konfliktit Ndërtuar 
Asnjë ndryshim institucional 
I pasuksesshëm 

Burimi  
dhe materiali/referencat 

- NIPT - K81914029T, ekstrakt nga QKR i kompanisë C&S Construction, 
- http://investigim.al/en/abuzimet-me-lejet-e-hec-eve-koncesionet-qe-po-

shkaterrojne-lumenjte/, 
- Zela G, “Raporti final për projektin me Ekolëvizjen për evidentimin e ndikimeve 

nga ndërtimi i HEC-ve ne Rrethin e Librazhdit”, Gusht 
2015http://www.gazetatema.net/ëeb/2016/08/02/janullatos-peruron-nje-hec-
ne-elbasan-financim-i-kishes-orthodokse/ 

- http://energjia.al/tag/banoret/page/2/, 
- http://www.gazetatema.net/ëeb/2016/08/02/janullatos-peruron-nje-hec-ne-

elbasan-financim-i-kishes-orthodokse/, 
- http://energjia.al/tag/banoret/page/2/, 
- Vizita në terren gjatë dhjetorit 2016-të dhe takim me OSHC-të lokale. 
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