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Kanionet e Nivicës dhe potenciali turistik i kërcënuar

nga zhvillimi i paplanifikuar.

Përshkrimi Më 6 shtator 2013 Ministria e Energjisë dhe Industrisë nënshkroi një marrëveshje 
koncesionare për ndërtimin e hidrocentralit Driza 1. Hidrocentrali është planifikuar si një 
projekt me devijim dhe ndodhet në Kanionet e Nivicës, rrethi i Tepelenës. HEC Driza 1 
është akoma në procesin e marrjes së licencave (referuar një përgjigje dërguar nga 
Ministria e Energjisë si përgjigje nga kërkesa e dërguar nga Lex Ferenda në 12.12.2016 nr. 
prot.6807). Autoritetet vendore në Tepelenë janë kundra ndërtimit të HEC-it bazuar në 
ndikimet negative që ka në kërcënimin e zhvillimit turistik. Kryetari i Bashkisë i ka dërguar 
një numër shkresash qeverisë qendrore për ta anuluar koncesionin e hidrocentralit, por nuk 
ka gjetur mbështetje. HEC Driza 1, akoma nuk ka marrë leje aprovimi nga Bashkia Tepelenë 
për ndryshimin e fondit pyjor dhe kullosor me qëllim fillimin e punimeve, gjë e cila ka 
shkaktuar një sërë problematikash dhe konfliktesh. Agjencia Kombëtare e Turizmit, ka 
filluar një program për promovimin dhe zhvillimin e eko-turizimit në fshatin Nivicë duke 
shfrytëzuar bukuritë natyrore, eko-sistemin e paprekur dhe mënyrën tradicionale të jetesës 
në zonë, duke u fokusuar në vlerat e Kanionit të Nivicës, Kalasë së Nivicës me zbulimet 
arkeologjike ilire (vendin e shenjtë Pagan). Intelektualët e zonës, kanë ngritur shumë 
shqetësime me deputetët e zonës të cilët janë deklaruar se do ta anulojnë hidrocentralin, 
megjithatë MEI nuk ka marrë ndonjë nismë për anulimin apo zgjidhjen e konfliktit. 

  

Të dhëna kryesore Kendrevic Energyshpk 
Kapaciteti i instaluar është 4,208 Kw. Sasia e ujit që do të shfrytëzohet është 4.5m³. 
Hidrocentrali do të shfrytëzojë ujin në kuotat +388m mbi nivelin e detit pasi uji të dalë nga 
hidrocentrali HEC Guva. Njëkohësisht do të mbledhë ujërat e përroit të Nivicës në lartësinë 
+382.9 m mbi nivelin e detit, përroin e Salarisë në 390.36m.  Projekti do të ketë kanale 
devijuese rreth 4.6 km, një dekandues presioni, tub presioni rreth 2605.5 mm, godinën e 
hidrocentralit në kuotat 255m. Lartësia e tubit të presionit është 119.55m. Linjat e 
transmetimit të energjisë të cilat do të ndërtohen do të lidhen me nënstacionin e Kuçit dhe 
unazën e jugut në 35kv. 
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Burimi i konfliktit Ndikimi mjedisor dhe natyror  - niveli i 1-rë i konfliktit 
Peizazhi dhe turizmi – niveli i 2-të i konfliktit 
Prishja e vlerave arkeologjike – niveli i 3-të i konfliktit 

Detaje të projektit dhe 
aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i investimit 

Kendrevic Energy shpk 
Gerti-Metal shpk& Everest shpk janë aksionarët fillestarë por më vonë aksionet ndryshuan 
dhe zotërohen plotësisht nga Gert-Metal shpk.  
 
349,864,5021 Lek  (2.5 milion euro) 

Konflikti dhe mobilizimi Letër ankese, deklaratë nga OSHC-të, protestë. 

Ndikimi i konfliktit Potencial 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, humbja e biodiversitetit, devijimi i ujit. 
 
Potencial 
Ndikimi socio-ekonomik: kërcënimi i turizmit. 

Rezultati i konfliktit Nuk është ndërtuar 
Nuk ka ndryshime institucionale 
Projekti është në fazë licencimi 

Burime  
dhe materile/Referencat 

- http://newsbomb.al/index.php/aktualitet/item/29563-nje-hec-ne-nivice-
kundershton-termet-peci-por-ministria-e-kultures-jep-ok-pavaresisht-trashegimnise 

- http://rtsh.al/lajme/hec-et-ne-kurvelesh/ 
- Anulimi i HEC Driza 1, informohet nga Deputeti Fatmir Toçi në Komisionin 

Parlamentar të Medias, 9 shkurt 2016; http://rtsh.al/lajme/anullohet-ndertimi-i-
nje-hec-i-mbi-kanionet-e-nivices/ 

- B.Tare, “Një hidrocentral në Nivicë”, Gazeta Dita, 6 mars 2016; 
http://www.gazetadita.al/nivica-e-kurveleshit-mes-historise-bukurise-natyrore-
dhemarrezise-shteterore/ 

 




