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HEC Cërnaleva than mulli-të e ujit dhe thellon varfërinë

e banorëve të Cërnalevës.

Përshkrimi Më 30 prill 2009 Ministria e Energjisë firmosi marrëveshjen konçesionare, nr.1447 rep. 
nr.166 kol, për ndërtimin e 4 hidrocentraleve: HEC Borje, HEC Oreshkë, HEC Cernaleva 
dhe HEC Cernaleve 1. Të gjitha hidrocentralet, ndodhen në rrethin e Kukësit. HEC 
Cernaleve 1, shfrytëzon ujin e përroit të Borjes dhe aktualisht është vënë në punë me një 
kapacitet prej 400 Kw, më vonë pritet të instalojë një kapacitet prej 2,950 kw. Kur filluan 
punimet, banorët vendas nuk ishin në dijeni të projektit, nuk ishin të informuar dhe as u 
pyetën për zhvillimin. Kjo çoi në një sërë protestash nga banorët e fshatit Cernaleve, duke 
pretenduar se përdorimi i pronave, tokave dhe kullotave të tyre nga ana e kompanisë, 
ishte bërë pa i pyetur fare. Më 12 tetor 2012, banorët vendas organizuan një tjetër 
protestë, e cila çoi në shkatërrimin e aseteve të kompanisë dhe arrestimin e 3 grave dhe 
një të mituri 15 vjeçar. Banorët vendas janë ankuar se kompania ka marrë gjithë ujin dhe 
mulliri i fshatit nuk funksionon prej kohësh, për të plotësuar nevojat e tyre jetike. 

Të dhëna kryesore Hidro Albania Energji shpk 
Kapaciteti i instaluar është 6.73 MW dhe prodhimi vjetor është 14,748 MWh për vitin 
2014. Projekti u miratua sipas kontratës konçesionare nr.1447 rep nr.166 kol më datë 
30.04.2009. Projekti përfshin HEC Borje, HEC Oreshkë, HEC Cernaleve dhe HEC 
Cernaleve 1. Hidrocentralet janë planifikuar me deviacion, duke devijuar ujin në kanale 
dhe më pas në godinën ku ndodhen turbinat. 

Burimi i konfliktit Ndarja e ujit – niveli i 1-rë i konfliktit 
 
Shkatërrimi i kullotave dhe bujqësisë – niveli i dytë i konfliktit 

Detajet e projektit dhe 
aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i investimit  

HYDRO ALBANIA 27% dhe Kompania G.P.G 66%, Instituti Dekliada 7 %) 
Vlera e projektit 7, 79 Milion Lek. 
Projekti është në fshatin Cernaleve në komunën Zapod, Kukës. 
Banorët vendas të fshatit Cernaleve, media lokale. 

Konflikti dhe mobilizimi Protestë rruge, bllokim rruge, konfrontim me policinë, peticion qeverisë, 4 të arrestuar (3 
gra dhe 1 i mitur) 

Ndikimi i konfliktit Potencial  
Ndikimi mjedisor; humbja e peizazhit, kullotat dhe pyjet janë shkatërruar. 
 
Dokumentuar  
Ndikimi socio-ekonomik:  ndarja e ujit, mungesa e ujit vaditës. 

Rezultati i konfliktit Ndërtuar 
Asnjë ndryshim institucional 
I pasuksesshëm pasi projekti u ndërtua pa marrë në konsideratë nevojat lokale 

Burimi  
dhe materile/referencat 

- http://telegrafi.com/shishtavec-konflikt-per-ndertimin-e-hec-it/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=FrI6edh6N0c 
- NIPT K98420202O – Ekstrakt historik i QKR për subjektin “Hidro Albania Energji 

shpk. 

 




