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HEC Mati 1, 2, 3 - Banorët kundra hidrocentralit;

kërcënon bujqësinë.

Përshkrimi Më 21 janar 2012, Ministria e Energjisë nënshkroi një marrëveshje koncesionare me 
prot.nr.375, rep nr.203 kol me një bashkim kompanish (Riviera shpk; Energy Projekt; EHW 
shpk dhe Atlantik JStc) për ndërtimin e 8 hidrocentraleve në lumin Mat. Megjithatë, 
koncesioni iu shit grupit Enso Hydro Energy (90% e aksioneve) dhe më 14 maj 2016, 
kompania e krijuar për menaxhimin e kontratës koncesionare Mati Hydropower shpk 
kërkoi, një ndryshim kontrate, duke kërkuar rinovimin e afateve kohore për shkak të 
vonesave në marrjen e gjithë licencave, lejeve përkatëse dhe ndryshimin e projektit teknik 
nga 8 hidrocentrale në vetëm 3 hidrocentrale të emërtuar Mati 1, Mat 2 dhe Mat 3. 
Kompania Mat Hydropower, është në procesin e marrjes së lejeve por ata janë ndeshur 
me kundërshti të forta nga komuniteti vendas, në Bashkinë Klos për ndërtimin e 
hidrocentralit Mat 1. Konsultimi i parë publik, i planifikuar për 16 dhjetor 2016-të, u 
shndërrua në një protestë të fortë rruge, ku banorët argumentuan se hidrocentralet do të 
thanin lumin dhe kërcënonin bujqësinë dhe zhvillimin agrar në zonë, duke detyruar 
zhvendosjen e popullsisë. Kryetari i Bashkisë ka deklaruar publikisht se zëri i qytetarëve 
ka qenë i qartë në orientimin e qëndrimit zyrtar të bashkisë dhe vendimit të tij për 
zhvillimin e hidrocentraleve. Kryetari i Bashkisë, i ka kërkuar kompanisë të ndryshojë 
projektin teknik dhe të anulonte ndërtimin e tuneleve devijues të ujit, për shkak të 
ndikimit të madh në komunitet. 

Të dhëna kryesore Mati Hydro power sh.p.k 
Kaskada përgjatë lumit Mat, konsiston në 3 hidrocentrale dhe janë të vendosur në lumin 
Mat në afërsi të Bashkisë Klos. Projekti shfrytëzon një segment të lumit në lartësinë 
350m deri 166.5m mbi nivel të detit me një sipërfaqe ujëmbledhëse rreth 500.7 km². 
Kaskada përbëhet nga një hidrocentral në një fazë të ndërmjetme presioni, e konsideruar 
si impiant me devijim. Prodhimi vjetor i parashikuar, do të jetë rreth130 Gwh me kapacitet 
të instaluar prej 30 MW. 

  

Burimi i konfliktit Menaxhimi i ujit – niveli i 1-rë i konfliktit 
 
Devijimi i ujit -  niveli i 2-të i konfliktit 
 
Ndikimi mjedisor – niveli i 3-të i konfliktit 
 

Detaje të projektit 
Dhe aktorëve 
 
Zona e projektit 
 
Niveli i investimit 
 

Mati Hydropower Shpk 
Në pronësi të Enso Hydro Energy (90%) 
 
Banorët lokal, media lokale 

Konflikti dhe mobilizimi Protesta rruge, letër ankesë për Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, Agjencinë 
Kombëtare të Mjedisit. 

Ndikimi i konfliktit Potencial 
Ndikimi mjedisor: humbja e peizazhit humbja e biodiversitetit, devijimi i ujit 
 
Potencial 
Ndikimi socio-ekonomik: kërcënimi i prodhimit bujqësor, në kundërshti me planet e 
zhvillimit turistik. 

Rezultati i konfliktit Në fazë licencimi 
Asnjë ndryshim institucional 
E paditur 

Burimet  
dhe materiale/Referencat 

- http://www.ikub.al/ligje_category/16/08/04/per-miratimin-e-kontrates-shtese-
te-koncesionit-per-disa-ndryshime-dhe-shtesa-ne-
0160.aspx?cookiesenabled=false 

- TV Bulqiza, “Protestë e banorëve të Klosit në lidhje me planet e kompanisë Mat 
Hydropower për ndërtimin e hidrocentraleve; 17 dhjetor 2016;  
http://www.tvbulqiza.al/klos-banoret-ne-proteste-kunder-ndertimit-te-hece-ve 

- http://www.oranews.tv/vendi/banoret-e-klosit-kunder-ndertimit-te-hec-eve-
bllokuan-rrugen/. 




