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HEC Bënça & Tepelena: trashëgimia kulturore dhe mjedisore

e kërcënuar.
Përshkrimi Më 6 qershor 2009 Ministria e Energjisë nënshkroi një kontratë koncesionare me kompaninë 

Ferar shpk për ndërtimin e Hidrocentralit Bença dhe Hidrocentralit Tepelena. Të dy HEC-et 
janë 7 MW (3 MW + 4 MW) dhe do të ndërtohen si projekt me rrjedhje të lirë duke përdorur 
një tunel me deviacion. Në të vërtetë, qeveria ka licencuar ndërtimin e 8 hidrocentraleve ndaj 
4 kompanive koncesioanre: HEC Meshanik, HEC Guva, HEC Driza 1 & 2, HEC 
Lekdush/Progonat, HEC Bença e Sipërme, HEC Bença, HEC Tepelena. Të gjithë 
hidrocentralet janë të vendosura në Luginën e Bënçës, Progonat-it dhe Kanionet e Nivicës, që 
janë pjesë e Luginës së Vjosës. Lugina e Bënçës, me një gjatësi 26 km është e shtrirë 
ndërmjet Trushnicës dhe Buzës së Bredhit. Është një luginë mbresëlënëse e cila është 
formuar nga Gurra e Progonatit dhe Përrenjtë e Nivicës. Banorët vendas janë shumë krenarë 
për natyrën dhe trashëgiminë kulturore që kanë. Lugina e Bënçës nuk është një zonë e 
mbrojtur me ligj, por në fakt është një ekosistem i veçantë, i kombinuar me një peizazh 
mahnitës, që mund të jetë një zonë kryesore e një parku kombëtar të ardhshëm i Luginës së 
Vjosës. Nga ana tjetër, në zonë ka shumë monumente të mbrojtura dhe në veçanti në afërsi 
të veprës së marrjes së ujit për HEC-in Bença. Kanioni i Nivicës ka status si Monument 
Natyre, njësoj si Ujëvarat e Progonatit, Tarracat Erozive të Bënçës, dhe monumenti kulturor i 
Akuadaktit të Ali Pashës. 
Specifikisht, ndërtimi i HEC Bënçës dhe HEC Tepelenës në pronësi të kompanisë Ferrar 
Energy shpk kanë filluar  punimet në prill 2013-të, pa leje mjedisore të cilën e morën vetëm 
në shtator 2013-të. Procesi i konsultimit u bë në gusht 2013-të (pasi kishin filluar punimet e 
ndërtimit), në një situatë të paqartë duke prezantuar një tjetër projekt me digë dhe rezervuar 
i cili do krijonte punësim, një liqen të vogël, industri peshkimi dhe aktivitete rekreative 
sportive. Megjithatë, projekti u ndryshua nga 2 HEC-e në vetëm 1, pa bërë asnjë konsultim 
dhe informim. Projekti i ri, do ta marrë ujin përmes tubacioneve dhe kanaleve dhe një tunel 
me deviacion sërish në godinën e hidrocentralit duke shkaktuar tharje të shtratit dhe 
ndryshim të ekosistemit për më shumë se 5 km të gjatë. Banorët vendas kanë kundërshtuar 
ndërtimin e këtij HEC-i dhe  kanë protestuar disa herë në afërsi të kantierit të ndërtimit. Ata, e 
kanë çuar zërin dhe pranë institucioneve vendim-marrëse pasi sipas tyre janë mashtruar në 
lidhje më këtë projekt. 
Shqetësimi kryesor i tyre është i lidhur me ndryshimin e ndjesisë dhe krenarisë kulturore dhe 
tradicionale e lidhur me luginën, lumin natyrën dhe peizazhin e Bënçës. Marrja e ujit përmes 
tubacioneve dhe tuneleve do ta ndryshojë plotësisht potencialin e tyre turistik. 

 
 

 
 

 
 

Të dhëna kryesore FerarEnergyShpk 
Kapaciteti i instaluar është 5,405 KW dhe prodhimi i pritur është 41,669 milion kwh. Uji që 
do të shfrytëzohet është 7.71m³ dhe do të përdoret gjatë gjithë vitit duke respektuar rrjedhën 
ekologjike gjatë stinës së thatë. Projekti konsiston në kanalin e marrjes së ujit duke përdorur 
kanalin ekzistues vaditës, një dekandues për grumbullimin e ujit dhe presionin, një tunel me 
deviacion, tubin e presionit, godina e hidrocentralit dhe linjat e transmetimit për në stacionin 
e Tepelenës. Godina e hidrocentralit është  e vendosur në periferi të qytetit të Tepelenës. 

Burimi i konfliktit Ndikimi mjedisor – 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 

Ferar Energy shpk. Është në pronësi të Ferid Sukaj 100%. 
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Detaje të projektit dhe 
aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i investimit 

Ferar Energy shpk. Është në pronësi të Ferid Sukaj 100%. 
 
Kosto totale e projektit është 675.221.200 Lek (rreth 5 milion Eur) 
 

- Eco Albania dhe 13 OSHC kombëtare (REC, EDEN, Milieukontakt, Ajmi, INCA, 
Ekolevizja, SHBO, EPER, ACERC, etj); 

- Banorët lokalë, shkencëtarët, RiverWatch dhe Euro natur. 

Konflikti dhe mobilizimi Protestë rruge, letër ankese, deklarata, dalje mediatike, rishikim VNM-je 
Kronologjia e konfliktit: 

- Gjatë 2014 një sërë letra ankesash ia janë dërguar qeverisë nga banorët e Bënçës, 
- Më 29 prill 2015 u organizua një protestë në kantierin e HEC Bënçës. Protesta u 

organizua nga banorët vendas mbështetur nga Përmeti, Selencia me moton kudër 
ndërtimit të HEC-it në lumin e Bënçës dhe luginën e Vjosës, 

- Në mars 2015 u firmos një peticion nga banorët e Luginës së Vjosës nga Përmeti, 
Selenica dhe banorët vendas të Bënçës drejtuar Kryeministrit, 

- Në korrik 2015 u nënshkrua një deklaratë nga 13 OSHC duke kërkuar anulimin e 
ndërtimit të HEC-it në Bënçë dhe Vjosë dhe iu dorëzua Kryeministrit, 

- Më 6 qershor 2015 u organizua një koncert proteste në Tiranë kundra ndërtimit të 
HEC-eve në luginën e Vjosës, me pjesëmarrjen dhe të grupit e iso polifonisë së 
Bënçës, 

- Më 17 maj 2016 vozitës të kayak-ve lundruan në lumin e Bënçës si pjesë e Turit 
Ballkanik të Lumenjve.  

Ndikimi i konfliktit Potencial 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, kërcënimi i vlerave natyrore, humbja e 
biodiversitetit, devijimi i ujit. 
 
Potencial  
Ndikimi socio-ekonomik: kërcënimi i turizmit dhe krenarisë dhe identitetit kulturor. 

Rezultati i konfliktit Punimet kanë ndalur përkohësisht 
Asnjë ndryshim institucional 
I pasigurt pasi projekti është pezulluar për më shumë se një vit. 

Burime  
dhe materiale/Referencat 

- http://balkanrivers.net/en/key-areas/vjosa-river 
- Qendra Kombëtare e Biznesit, ekstrakt historik i kompanisë Ferrar shpk, i aksesuar 

në 22 dhjetor 2016; 
- Ferrar Shpk, - raporti për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përgatitur nga 

Invictusshpk, 2013. 
- Përshkrim mjedisor i burimeve natyrore të Luginës së Bençës, dhe ndikimi i 

punimeve  dhe funksionimi i HEC-eve në shtratin e lumit. 
- MM, Leja Mjedisor, Tipi B, lëshuar në 6.09.2013 nr.1449  

 




