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Misioni i AKBN-sëMisioni i AKBN-së

“Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore” ka si

objekt të veprimtarisë së saj, zhvillimin, mbikqyrjen e

shfrytëzimit racional të burimeve natyrore, në bazë

të politikave qeverisëse, dhe monitorimin e

postshfrytëzimit të tyre, në sektorin minerar,postshfrytëzimit të tyre, në sektorin minerar,

hidrokarbur dhe energjetik.



AKBN ushtron aktivitetin e saj referuar
bazës ligjore si vijon më poshtë: 

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 547 datë
09.08.2006  (i ndryshuar): “Për krijimi e AKBN-së”.

Baza ligjore mbi të cilën funksionon AKBNBaza ligjore mbi të cilën funksionon AKBN

Status Rregullore e Funksionimit të AKBN-së

(e ndryshuar) e miratuar nga Ministri.

Legjislacioni përkatës për rregullimin e 
veprimtarisë së AKBN-së.
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Ndjekjen e zbatimit të 16 Liçencave Hidrokarbure të dhëna për vlerësimin dhe prodhimin e
hidrokarbureve nga vendburimet ekzistuese të naftës dhe gazit;

• Kontrollin dhe Monitorimin e operacioneve hidrokarbure të kryera nga kompanitë që
janë në marrëveshje hidrokarbure për prodhimin e hidrokarbureve; verifikimin e
volumeve fizike të kryerjes së punimeve nga nënkontraktorë të ndryshëm të kompanive
nën marrëveshje hidrokarbure në disa zëra specifike, si dhe mënyren e administrimit,
menaxhimit dhe konsumit të disa mjeteve e materialeve konsumi.

• Ndjekjen e problematikave të lindura në marrëdhëniet midis AKBN dhe Kompanive si dhe
midis “Albpetrolit” dhe Kompanive.

• Miratimin e programeve të punës dhe buxheteve të përgatitura e paraqitura për miratim

Realizimi

• Miratimin e programeve të punës dhe buxheteve të përgatitura e paraqitura për miratim
nga kompanitë që operojnë në kuadër të Liçencës dhe Marrëveshjeve Hidrokarbure për
zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve. Deri tani është miratuar vetëm Programi dhe
Buxheti i kompanisë “Sherwood”. Programet e tjera janë duke u diskutuar në mbledhjet e
Komiteteve Këshillimore.

• Trajtimi i problemeve të evidentuara nga kompania “Bankers Petroleum” për kalimin e
interesave nëpërmjet shitjes së aksioneve nga “Bankers Petroleum” tek kompania “Geo
Jade”.

• Miratimin e Planeve të Zhvillimit afatgjatë të vendburimeve të naftës Finiq-Kranë,
Amonicë dhe Pekisht Murriz si dhe vendburimeve të gazit Divjakë, Frakull, Povelçë,
Panaja dhe Ballaj Kryevidh.
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• Kemi punuar dhe bashkëpunuar me sektorët e tjerë për krijimin e kushteve dhe furnizimin me materiale

të dy grupeve të auditimit të KLSH që ishin pranë AKBN-së për auditimin e Marrëveshjeve dhe Liçencave

dhe auditimin për performancën e funksionimit të AKBN-së.

• Ndjekjen e problemeve të pasqyruara nga banorët e komunës Zharrëz për dëmtimet e banesave të tyre të

cilët pretendojnë se shkaku kryesor i këtyre dëmtimeve janë kryerja e operacioneve hidrokarbure nga

kompania “Bankers”. Për këtë problem kemi marrë pjesë në grupin e punës ndërinstitucional të ngritur

me Urdhër të Kryeministrit për vlerësimin e fenomenit të këtyre lëkundjeve

• Pjesëmarrjen në mbledhjet e komitetit këshillimor të kompanive që janë zhvilluar gjatë vitit 2016 për

trajtimin e problemeve të ndryshme që kanë dalë gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre,

• Sistemimin e të dhënave të dërguara nga Kompanitë që janë në Marrëveshje Hidrokarbure, analizimin e

këtyre të dhënave dhe përgatitjen e informacioneve periodike të kërkuara nga instancat superiore,

Realizimi

këtyre të dhënave dhe përgatitjen e informacioneve periodike të kërkuara nga instancat superiore,

• Trajtimin e një numri mjaft të lartë të shkresave të ardhura në adresën tonë nga kompanitë që janë në

marrëveshje hidrokarbure por edhe nga ente paralele si dhe institucionet e ndryshme apo superiore;

• Kryerjen e rreth 11 monitorimeve, inspektimeve, dhe kontrolleve të operacioneve hidrokarbure të kryera

në terren nga kompanitë që operojnë për zhvillimin e vendburimeve egzistuese të naftës dhe gazit dhe

kontratave respektive të shërbimeve për këto operacione, duke evidentuar probleme e mangësi, për të

cilat kemi kërkuar nga kompanitë respektive zgjidhjen dhe riparimin e mangësive.

• Pjesëmarrjen në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës për auditimin e aktivitetit të kompanive “Bankers

Petroleum”, “Sherwood International”, “Transoilgroup” dhe “Phœnix Petroleum” respektivisht për vitet

2013, 2014, 2015 dhe 2016.



Drejtoria Hidrokarbure
Sektori i Liçencave Hidrokarbure

Drejtoria Hidrokarbure
Sektori i Liçencave Hidrokarbure

Problematikat

• Miratimi i WP&B për vitin 2017, por edhe të dokumenteve të tjerë të rëndësishëm, si PoD të ndryshme etj, të cilat ende nuk janë

miratuar. Për buxhetet për vitin 2017, është miratuar vetëm buxheti i kompanisë “Sherwood International”, ndërsa kompanitë e tjera 

ende nuk e kanë finalizuar. Kjo është një mangësi e cila po përsëritet në vite dhe nuk po arrijmë ta ndreqim.

Në lidhje me këtë çështje duhet të evidentojmë faktin që këto programe duhej të ishin dërguar për miratim pranë AKBN-së qysh 

në fund të muajit Tetor 2016, gjë që nuk ndodhi. Me gjithë përpjekjet tona, duke përsëritur kërkesën disa herë, ende nuk është bërë

e mundur të konkludohet me këto miratime.

Për mendimin tonë një përgjegjësi të madhe në këtë proces ka kompania “Albpetrol”, e cila në të gjitha rastet dhe gjatë gjithë

kohës, nuk ka respektuar afatet e përcaktuara në marrëveshje. Mendojmë se duhet t’i kërkohet me forcë MEI që të detyrojë

“Albpetrolin” zbatimin e kërkesave të marrëveshjeve dhe liçencave për afatet. Asnjëhere vonesat nuk kanë ardhur nga AKBN. Në të“Albpetrolin” zbatimin e kërkesave të marrëveshjeve dhe liçencave për afatet. Asnjëhere vonesat nuk kanë ardhur nga AKBN. Në të

gjitha rastet, difekti kryesor ka ardhur nga marrëdhëniet midis “Albpetrolit” dhe kompanive. Nga ana e tyre, me përjashtime të vogla, 

kompanitë i kanë dorëzuar këto programe në kohën e duhur.

• Shlyerja e detyrimeve reciproke midis kompanive që janë në marrëveshje hidrokarbure është edhe konflikti kryesor që ka lindur 

deri tani në marrëdhëniet midis “Albpetrolit” dhe këto kompani si palë në marrëveshje. Nga ana jonë, jemi përpjekur maksimalisht 

dhe kemi kërkuar shlyerjen në kohë të këtyre detyrimeve pa lejuar akumulimin e tyre, nga vjen edhe vështirësia e mëvoneshme për 

shlyerjen e tyre.

Rasti i fundit është vendimi i marrë nga “Albpetrol “ për mbylljen e marrëveshjeve hidrokarbure që kjo kompania ka nënshkruar 

me kompanine “TransAtlantic” për vendburimet Ca-Mo dhe Go-Ko, ku konflikti kryesor ka qenë dhe mbeti pamundësia financiare e 

kompanisë “TransAtlantic” për shlyerjen e menjëherëshme të detyrimeve të akumuluara në kohë, për një periudhë të gjatë.

Ka edhe kompani të tjera të cilat i kanë ndaj “Albpetrolit” detyrime të pashlyera dhe që janë akumuluar në kohë qoftë nga 

paaftësia paguese e këtyre kompanive, por edhe nga mos tërheqja në kohë e këtyre detyrimeve (kryesisht për naften bruto PEP dhe 

ASP) nga Albpetroli.
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• Zgjidhja e mosmarrëveshjes midis “TransoilGroup” dhe “Bankers Petroleum” për injektimin e ujit në

disa puse në gëlqerore. Për këtë problem nga ana e Ministrit të MEI-t është ngritur një grup teknik pune me

pjesëmarrjen e AKBN-së, MEI-t, dhe Albpetrolit, të cilët do të vlerësojenë të gjithë praktikën e ndjekur deri

tani për dorëzimin (pa të drejte) të puseve të gëlqeroreve nga Albpetroli tek kompania Bankers por edhe

operacionet e kryera nga Bankers në këto puse. Puna e grupit është në fazën përfundimtare, dhe së shpejti

do të dalim me konkluzione.

• Gjatë vitit 2016, është evidentuar përsëri fenomeni i lëkundjeve sizmike në zonën e Zharrëzës që ka

sjellë dëmtimin e disa (shumë) banesave të ndërtuara në këtë zonë.

Problematikat

sjellë dëmtimin e disa (shumë) banesave të ndërtuara në këtë zonë.

Nga ana e Kryeministrit është ngritur një grup ndërinstitucional pune me pjesëmarrje të gjerë dhe nga

shumë institucione, i cili është në fazën e evidentimit të konkluzioneve për vazhdimësinë e trajtimit të këtij

shqetësimi, i cili në vetvete është mjaft delikat sepse lidhet me një komunitet mjaft të ndjeshëm për këto

probleme. Eshtë një fenomen i cili është përsëritur disa herë në kohë të ndryshme dhe zgjidhjet kanë qenë

të ndryshme.

• Problem tjetër i nevojshëm për t’u korrigjuar është bashkëpunimi me drejtoritë e tjera kur është puna

për kryerjen e Auditimeve. Mendoj se ka ardhur koha që për auditimin të përgatitet një rregullore e cila do

të sanksionojë detyrimet e secilës drejtori për caktimin e ekspertëve që do të marrin pjesë në grupet e

auditimit por edhe mënyrën dhe procedurën që duhet të ndiqet për kryerjen e këtyre auditimeve.
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Aktualisht janë në fuqi 2 Marrëveshje Hidrokarbure, për Kërkimin, 
Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve në Blloqet e Kërkimit në
Shqipëri: 

• Marrëveshja për Bllokun 2-3, në tokë;

• Marrëveshja për Bllokun e Durrësit, në det;

Janë në proçesin e mbylljes tre marrëveshje hidrokarbure:Janë në proçesin e mbylljes tre marrëveshje hidrokarbure:

• Marrëveshja për Bllokun Joni-5, në det;

• Marrëveshja për Blloqet 2, 3 dhe 4, në det; 

• Marrëveshja për Bllokun F, në tokë;

Gjithashtu gjatë vitit 2016 u mbyll marrëveshja me kompaninë “Albanides
Energy Shpk” për Bllokun 8.
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Në mungesë të “Programeve të Punës dhe Buxheti, 2016” të kompanive, Sektori i Monitorimit të Investimeve,

e planifikoi planin e monitorimeve të investimeve për vitin 2016, për të gjitha kompanitë, duke u mbështetur në

programin e D.H. Dhe raportimet mujore dhe tremujore, të kompanive.

Zbatimi i tij filloj në muajin prill e më tej, sepse nuk ishte miratuar buxheti i AKBN-së. 

- Janë kryer 9(nëntë)  monitorime në kompanitë:

– 2(dy) monitorime ne Banker’s;

– 1(një) në kompaninë Sherwood; 

– 1(një) në kompaninë Transoilgroup; 

– 1(një) në kompaninë TransAtlantic (Delvinë) 

– 4(katër) në kompaninë Phoenix( Frakullë – Povelçë; Ballaj – Kryevidh – Divjakë;  Amonicë – Drashovicë – Panaja;  

Finiq-Kranë).Finiq-Kranë).

- Në bashkëpunim me Sektorin e Liçensave kemi kryer inspektime me tematika të ndryshme në kompanitë.

- Specialistë të sektorit, janë pjesë e grupit të monitorimit të punimeve në v.b. “Shpirag-3”

- Në bashkëpunim me D.E janë kryer 3(tre) auditete të planifikuara. Auditimi i kompanisë Transatlantic, (v.b. Ballsh –
Hekal, Gorisht - Kocul; Cakran - Mollaj; Delvinë); Auditimit tekniko-financiar i kompanisë Sherwood Ltd; Auditimi
tekniko-financiar i kompanisë Petromanas.

- Kontrolli i   kompanive që ushtrojnë aktivitet hidrokarbur në Shqipëri,   zbatimi i  Task Forcës ”Për ngritjen e 
grupeve të punës për luftën ndaj evazionit në sektorin minerar dhe tregtimin me shumicë të hidrokarbureve”, 
miratuar Program Kontroll Nr.22448 prot,  DPD dt.16.09.2015, Nr. 27684 prot DPT dt.16.09.2015, Nr.8415 prot AKBN 
dt.16.09.2015 dhe Nr.6729 prot ISHTI dt.17.03.2015 .

Në të gjitha monitorimet e kryera, rezulton se kompanitë nuk i kishin realizuar investimet sipas panifikimit. Arsyeja

kryesore që shprehej nga kompanitë, ishte situata e vështirë dhe kriza botërore që kaloi industria e naftës. Për

rrjedhojë nafta shqipëtare pati vështirësi për të qenë konkurruese në tregjet ndërkombëtare.
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Zhvillimin e aktiviteteve për prezantimin e oportuniteteve të kërkimit, zhvillimit dhe
prodhimit të hidrokarbureve në Shqipëri. Për këtë qëllim u organizuan gjatë vitit 2016 dy
raunde promocioni për kërkimin në blloqet e lira. U promovuan blloqet e lira “5”
“Panaja“ dhe blloku “B“.

Aplikimet për këto blloqe janë ndjekur dhe janë dërguar Ministrisë së Energjisë dhe

Industrisë për miratim.

• Organizimi dhe zhvillimi i takimeve paraprake për sqarimin e pozicionit të palëve dhe

mundësisë së fillimit të negocimeve me kompani të ndryshme si “Tethys Oil Company”,mundësisë së fillimit të negocimeve me kompani të ndryshme si “Tethys Oil Company”,

“Camer Petroleum”, etj.

• Negocimi i marrëveshjes me ndarje prodhimi dhe përgatitja e draftit përfundimtar të

marrëveshjes hidrokarbure për Bllokun 4 dhe Dumre.

• Ndjekja e Liçencë-Marrëveshjes me Albpetrol për Bllokun e Velçës si dhe draftimi i kësaj

Liçence.

• Shqyrtimi i aplikimeve që në vazhdimësi do të depozitohen pranë AKBN-së nga kompani

të interesuara.
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Shqyrtimi i kërkesave të Kontraktorëve që janë palë në Marrëveshjen

Hidrokarbure me shtetin shqiptar dhe Nënkontraktorëve të tyre mbi

përjashtimet nga TVSH-ja dhe detyrimet doganore dhe lëshimin e

Autorizimeve përkatëse në rast se i shërbejnë operacioneve hidrokarbure.

Objektivi i veprimtarisë

Detyrat e Sektorit të Përjashtimit nga TVSH-ja

• Shqyrtimi i të gjitha kërkesave për përjashtim nga TVSH-ja, të paraqitura nga• Shqyrtimi i të gjitha kërkesave për përjashtim nga TVSH-ja, të paraqitura nga

Kontraktorët dhe Nënkontraktorët e tyre nëse shërbimet që kërkohen të

përjashtohen nga Tvsh-ja, u shërbejnë ose jo operacioneve hidrokarbure;

• Verifikimi i zërave të faturuar me zërat e parashikuar në kontratat midis palëve,

çmimet respektive, datat e faturimit të shërbimeve, si dhe dokumentacioni

justifikues për shërbimet e kryera;

• Vlerësimi dhe administrimi i të gjitha kontratave që depozitohen në bazë të

marrëveshjeve hidrokarbure të lidhura nga Kontraktori me Nënkontraktorët e tij.
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Realizimi i detyrave të Sektorit të Përjashtimit nga TVSH-ja për vitin 2016
Janë shqyrtuar në total 281 kërkësa nga të cilat:
• Për 250 praktika, janë lëshuar Vërtetimet për përjashtim nga TVSH-ja. Me

vlerat e plota të faturave të depozituara.

• Për 8 praktika, është bërë zbritje të faturave tatimore pasi shërbimet e
faturuara janë “bileta avioni, taksi, akomodime, udhëtime, transport etj”.

• Për 3 praktika, është kthyer përgjigje pasi janë depozituar me vonesë
pranë AKBN-së duke mos respektuar Udhëzimin e Përbashkët të MEI dhe
MF nr.17 datë 12.06.2015.MF nr.17 datë 12.06.2015.

• Për 13 praktika, është refuzuar Autorizimi nga Tvsh-ja pasi datat e
dokumentacionit që shoqëria ka depozituar ka mospërputhje me datat e
faturave tatimore.

• Nuk është proçeduar me kërkesat e Schlumbeger Overseas S.A (Albanian
Branch) me kompanitë mëmë dhe filialet bija të kësaj kompanie në vende
të ndryshme ku ato ushtrojnë aktivitetin, pasi në kontratat që janë
depozituar ka mungesa në çmimet e referencës dhe për këto shërbime
është e pamundur që nga ana jonë të ketë një vlerësim të drejtë lidhur me
çmimet dhe tarifat e aplikuara nga kompania. Ndodhur në këto kushte,
kompanisë në fjalë ju janë dërguar shkresa për çdo praktikë që
depozitohet pranë AKBN-së.



Drejtoria e Proçedurave HidrokarbureDrejtoria e Proçedurave Hidrokarbure

Detyrat e Sektorit të Proçedurave Doganore

• Shqyrtimi i të gjitha kërkesave për përjashtim nga detyrimet doganore, të
paraqitura nga Kontraktorët dhe Nënkontraktorët e tyre, të cilët kërkojnë të
përfitojnë në rastin e importimit të mallrave dhe të shërbimeve, të përfshira
në vlerën e mallit që u nënshtrohen proçedurave doganore, për realizimin e
operacioneve të kërkimit të hidrokarbureve, të kryera nga kontraktorët ose
nënkontraktorët që kryejnë/realizojnë këto operacione;

• Verifikimi i materialeve apo pajisjeve mbi bazën e faturave të depozituara
pranë AKBN-së;

• Kontrolli i përputhshmerisë së çmimeve të faturuara me ato që janë• Kontrolli i përputhshmerisë së çmimeve të faturuara me ato që janë
parashikuar në kontratat midis palëve.

Realizimi i detyrave të Sektorit të Proçedurave Doganore për vitin 2016
• Për periudhën gjatë vitit 2016 pranë Sektorit të Proçedurave Doganore

janë shqyrtuar 617 kërkesa për përjashtim nga dogana dhe TVSH në

import, prej të cilave nuk janë hasur problematika dhe është vijuar me

lëshimin e vërtetimeve për përjashtim nga detyrimet doganore.



• Siguron, brenda fushës së veprimtarisë së vetë oponencën qeveritare për

studimet dhe projektet në fushën e veprimtarisë minerare, postminerare të

paraqitura nga subjektet shtetërorë a privatë, vendas ose të huaj. Për raste të

veçanta mund të kërkojë asistencë të specializuar;

• Promovimin e burimeve minerare.

Veprimtaria e AKBN-së konsiston në:
• Kontrollin e marrëveshjeve minerare dhe ndjekjen e zbatimit të planeve të

zhvillimit të tyre.

Drejtoria Minerare
Misioni, veprimtaria dhe financimi

Drejtoria Minerare
Misioni, veprimtaria dhe financimi

zhvillimit të tyre.

• Mbikqyrjen e veprimtarisë minerare, postminerare.

• Realizimin e monitorimit të zonave të shfrytëzuara, të rrezikut minerar dhe

të mbylljes së veprimtarisë minerare.

• Administrimin ekskluzivisht të të gjitha të dhënave parësore të sektorit që

lidhen me veprimtarinë minerare dhe postminerare.

Drejtoria Minerare realizon projektet porositur nga MEI, të financuara
nga buxheti në kuadër të PBA.



Drejtoria Minerare
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Drejtoria Minerare
Mbikqyrja e aktivitetit Minerar

Sektoret operativë metalor dhe jometalor, mbikqyrin aktivitetin minerar nëntokësor dhe

sipërfaqësor të vendit, dhe kanë për detyrë:

• Të kontrollojë zbatimin e projekteve të shfrytëzimit dhe elementeve te tij si: realizimin e

grafikëve të punimeve, të shfrytëzimit, gjëndjen e punimeve të hapjes dhe të shfrytëzimit;

• Të kontrollojë shfrytëzimin e trupave minerarë, respektimin e treguesve teknologjik, seksionet

e punimeve, hapjen dhe përgatitjen e minierës dhe karrierës, etj;

• Të informojë instancat përgjegjëse për aktivitetin e subjekteve minerare private, titullarë të

ljeve të shfrytëzimit;

• Të evidentojë nëpërmjet akt konstatimeve dhe të japë një pasqyrë të qartë të aktivitetit• Të evidentojë nëpërmjet akt konstatimeve dhe të japë një pasqyrë të qartë të aktivitetit

minerar në kompleksitetin e tij në secilin subjekt, zonë, rreth, apo rajon.

• Te bashkëpunojë, sipas problematikës, me organe të tjera të qeverisjes vëndore si Drejtori të

Policisë në rrethe, Bashki dhe Organe të tjera ligj zbatuese.

• Përveç detyrave të mësipërme këta sektorë ka qenë pjesë aktive me specialistët e sektorit në

verifikime të ndryshme si për përcaktim kufinjsh ashtu dhe në mos marveshje ndërmjet

subjekteve minerare.

Këto detyra realizohen nëpërmjet kontrolleve në objektin minerar:

• Në një vit çdo subjekt mbikqyret 2 herë

• Mbikqyrje të pa planifikuar por sipas problematikës
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Sektori Operativ Metalor

Objektiva
Ndërhyrje e menjëhershme:

• Akt pezullim për subjektin

• Akt pezullim për elementë të veçantë të

minierës

Akt konstatimet
• Hapja dhe përgatitja e minierës

• Perspektiva e minierës

• Gjëndja e punimeve në karriera

• Gjëndja e rrezervave të mineralit

Realizimet në vitin 2016,
• Mbikqyrur 2 herë në vit 308 objekte minerare

në të gjithë vendin të ndara si me poshtë:

• Krom 257 + Sterile kromi 5:

• Nikel Sulfur & Krom 1;

• Bakër 12;

• Skorje Piriti 1;

• Hekur-Nikel & Nikel Silikat 30;

• Bokside 1;

• Magnezite 1;• Gjëndja e rrezervave të mineralit

• Kushtet teknike të punës

• Treguesit teknologjikë të aktivitetit

minera, etj

• Magnezite 1;

Objektet minerare nëntokësore dhe sipërfaqësore,

në total zenë një sipërfaqe prej rreth, 20.85 km² ose

0.0747 % e territorit të vendit

Nr Emërtimi
Nr i

Objekteve

Periudha 

6 Mujori i 

I-rë

6 Mujori 

i II-të

Vjetor 

(Total)

1 Mbikëqyrje 308 317 308 625

2 Akt Konstatime 625 317 308 625

3 Pezullim Aktiviteti 33 4 29 33

4 Masa Administrative 12 6 6 12

5 Propozime për Revokim 39 31 8 39

6 Të tjera 68 46 22 68
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Drejtoria Minerare
Sektori Operativ Jometalor Ndërtimor

Objektiva
Ndërhyrje e menjëhershme:

• Akt pezullim për subjektin

• Akt pezullim për elementë të veçantë të

karrierës

Akt konstatimet
• Hapja dhe përgatitja e karrierës

• Perspektiva e karrierës

• Gjëndja e punimeve në karrierë

• Gjëndja e rrezervave të mineralit

Realizimet në vitin 2016,
• Mbikqyrur 2 herë 319 objekte minerare të

ndodhura në të gjithë vendin dhe të ndara:

• Gur gëleror dhe inerte, 163;

• Ranor silicor 26;

• Gëlqeror pllakor 27;

• Argjila 19;

• Gëlqeror të mermerizuar 18;

• Gipa Alabastër 9;• Gjëndja e rrezervave të mineralit

• Lartësia e shkallës së karrerës

• Këndi i pjerrësisë së shkallës

• Kushtet teknike të punës

• Treguesit teknologjikë të humbje dhe

varfërimit, etj

• Gipa Alabastër 9;

• etj;

Objektet minerare janë karriera, në total zenë një

sipërfaqe të liçensuar prej 6489 Ha nga e cila

sipërfaqe e prekur është 577 Ha.

Nr. Emërtimi i aktivitetit

Nr, i

subjekteve

Periudha

6 mujore Vjetore

1 Mbikqyrje 319 1 2

2 Akt Konstatime 314 314 628

3 Pezullim të menjëhershëm s'ka

4 Propozim për pezullim të menjëhershëm s'ka

5 Propozim për masë administrative, gjoba s'ka

6 Propozim për revokim 20

7 Propozime të tjera 19

8 Rivlerësim të garancisë së Rehabilitimi 47
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Drejtoria Minerare
Monitorimi i minierave të mbyllura dhe proçeset e postshfrytëzimit

OBJEKTET E MONITORIMIT JANË:
A. Minierat e trashëguara:

• Mbi 40 ish miniera, sektorë të mbyllur e të braktisur, (qmymyr guri, hekur nikel, bakër,
kripë guri etj)

Si rezultat i shfrytëzimit nëntoksor, në këto objekte minerarë rezultojnë:

• Influencë në sipërfaqe;

• Çedime dhe dalje hinkash;

• Çarje të sipërfaqes së tokës;

• Ndikim dhe prishje të elementëve të infrastrukturës, rrugë, kanale, linja të TN etj• Ndikim dhe prishje të elementëve të infrastrukturës, rrugë, kanale, linja të TN etj

• Nje numur i konsiderueshe grykash galerish, dishenterish dhe puse vertikale me dalje
në sipërfaqe;

• Objektet sipërfaqsor ndërtimorë, zyra, etj

B. Minierat aktive:

• Minierat aktive janë në dinamikë;

• Influenca në sipërfaqe e pa kontrolluar;

• Minierat dhe karrierat me leje minerare të revokuara;

C. Dambat e ish fabrikave të pasurimit.
Ish objektet e KM Elbasan
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Monitorimi i minierave të mbyllura dhe proçeset e postshfrytëzimit
PROBLEMET E MONITORIMIT
Miniera Bulqizë, zonat e rrezikshme dhe masat qe janë propozuar , :

• Objektet sipërfaqësore në piacalen e zonës “D” që ndodhen në zonën e rrezikshme të daljes se hikave të
abandonohen;

• Bllokimi i rrugës automobilistike që shkon në piacalen e Traverbankut “A” ;

• Bllokimi i rrugës auto në Zonën e I, të përdoret rruga që vjen nga lagjia Duriҫe për tek galeria 1050.

• Rishikimi i lejeve minerare të shfrytëzimit, që janë në ndikim e rrezikut të daljes së hinkave në
sipërfaqe;

• Shqyrtimi i detajuar i projekt programeve nëpërmjet kontrollit dhe ballafaqimit të të gjitha punimeve
fushore me ndikimin nga hapësirat, e zonave të rrezikëshme;

• Kontrolli grafikisht të gjitha galerive nëse janë apo jo të ndikuara nga zonat e mundshme të daljes së
hinkave.hinkave.

• Vendosja në sipërfaqe e tabelave paralajmerues e “Zonë e rrezikëshme” për të penguar lëvizjen e
njerëzve dhe mjeteve të transportit.

Ish Miniera e Kripër Dhrovjan, Delvinë:
• Nevoja për stacion monitorimi

• Devijimi i segmentit të rrugës automobilistike Gjirokastër –Sarandë, që është mbi zonën e influencës së
shfrytëzimit

Dambat e ish fabrikave të pasurimit.
• Mungon mirmbajtja që nga viti 1996

• Janë dëmtuar deri shkatërrim total elementët e dambës (kanalet e disiplimit të ujrave etj)

• Paraqesin rrezik real për aksidente masive dhe katastrofa ekologjike

Ish objektet KM Elbasan dhe Objektet sipërfaqsore në miniera:
• Kontroll i vazhdueshëm

• Demolim i objekteve me rrezik shëmbjeje
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Drejtoria Minerare
Akt verifikimet dhe zgjidhja e konflikteve

Detyrat e sektorit
• Kryerja e Akt – Verifikimeve për zonat e shpallura fituese në konkurrim;

• Vendosja e koordinatave në terren me kërkesën e vetë subjektit;

• Angazhimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis subjekteve në përcaktimin e kufijve të

zonave të liçensuara;

• Angazhimi në zgjidhjen e problemeve me Urdhër e Porosi nga MEI;

• Angazhimi për kryerjen e të gjitha detyrave të ngarkuara nga organet eprore të AKBN-së;

Puna e kryer në vitin 2016:Puna e kryer në vitin 2016:

Akt – Verifikimesh në terren 54:

– Zona minerare të Shpallura fituese në konkurim 30

• 9 Zona për grupin e mineraleve metalore

• 21 Zona për grupin e mineraleve ndërtimore

– Leje Minerare Shfrytëzimi për Shtyrje Afati dhe Rregullim koordinatash për Zgjerim

sipërfaqe 24

• 9 Leje Shfrytëzimi për mineralet metalore

• 15 Leje Shfrytëzimi për mineralet ndërtimore
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Laboratori fiziko kimik

Kryhen analizat kimiko fizike për kampionet e ngurta dhe të lëngta për nevojat e AKBN-së dhe të
tretët.
• Teknologjiku, realizohen përgatitja e kampioneve për analiza fiziko –kimike.

• Kimiku, ku kryhen analizat kimike mineraleve, të materialeve të ngurtë dhe analizat e ujrave të ndotur.

• Për xeherorët përcaktohen: Cr2O3,SiO2,Al2O3,MgO,CaO,FeO,Fe2O3,Cu,Ni,Co,Zn,H.K, Mb.p.tr., H2O etj.

• Për ujrat përcaktohen : pH, konduktivitet, kripshmëri,Cu, Zn, Pb,Ni,Co, Fe ,Cd, SO42- ,Cl- N H4+, NO3- etj

• Në vitin 2016, janë kryer analiza të materialit Fe-Ni, kromit; gipsit, Al2O3 dhe Cu, ujit të ndotur për

përcaktimin e pH, konduktiviteti, tensioni, dhe metale të rënda si Pb, Fe, Cu, Zn, Co, Cd, Cr, Mn dhe Ni

• Analiza të ujrave të minierave e Memaliaj, Gërdec, Mushqet, Krrabë, për përcaktimin e pH, pezullitë,

kripërat totale, dhe metalet e rënda si Fe, Al, Fe, O2, COD, Conduktivitet, kripshmëri, fortësi, etj

Nr. i
Muaji

Nr. i
kamp.

Emërtimi i kampioneve Të ardhurat në lekë

Janar 5 1 gips, 1 Fe-Ni, 3 Cr2O3 33 000

Shkurt 5 1Fe-Ni, 2 Cr2O3, 1 FeO 32500

Mars 7 1gips, 6 Cr2O3 36 500

Prill 6 2 Fe-Ni, 2 Cr2O3, 2 kampione uji nga sekt. Monit. 30 500

Maj
14 3 Cr2O3, 3Fe-Ni,3 Pb, 1kaol, 1milk 83 000

4 4 kamp.uji nga sekt.i Monit. 0

Qershor 19 2 kamp.Fe-Ni, 5 Cr2O3, 3Pb,1Ni-Cu 7 kamp.uji nga sekt. Monit 81500

Korrik 5 1kamp.Zn, 1 Cr2O3; 2Fe-Ni SiO2 47 000

Gusht 1 1kamp. Uji nga sekt.i Monit  pH,Cond.,SO4²⁻,PO4³⁻,Cl⁻ 76000

Shtator 7
1Fe-Ni- SiO2, 2Kaolin Al2O3,CaO,MgO,SiO2,W,H.K 4 kamp.uji nga sekt.Monit-
pH,Fe,O2,COD,Kripera,Pezulli

48 000

Tetor 7 3 Fe-Ni-SiO2, 1 CaO,MgO, 2 kamp. Uji Co,Cu,Cd,Ni,Pb,Zn,Mn,Cr,Fe 31 500

Nëntor 4 3 Fe-Ni, 1 Cr2O3, 47 000

Dhjetor 4 2 Cr2O3, 2Fe-Ni-SiO2 31 000

84 509 100
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Statistikat dhe Dokumentacioni

Grumbullohen të dhënat për secilën leje minerare, secilin objekt
minerar dhe secili subjekt korrespondues.
• Trajton të gjitha kërkesat e subjekteve minerare për miratimin e planit

vjetor të punës;

• Trajton të gjitha vetdeklarimet me protokoll që bëjnë subjektet

• Përpunon të dhëna mbi pagesat e garancive të rehabilitimi

• Përpunon të dhëna mbi investimet dhe garancinë e investimit për secilën

leje minerare

• Për subjektet të cilat nuk kanë kryer pagesat e garancive të rehabilitimit të

mjedisit dhe të garancive të investimit, sektori njofton zyrtarisht

subjektin, informon komisionin e miratimit të planeve vjetore si dhe

specialisti përkatës që e ndjek lejen minerare respektive.

Nga përpunimi rezulton se 192 dosjeve kanë

mangësi dhe është propozuar masa

adminstrative për subjektet.

- 16 masa administrative për mosdorëzim të

informacionit të tremujorit të katërt për vitin 2015;

- 54 masa administrative, për mosdorëzim të

informacionit vjetor për vitin 2015;

- 19 masa administrative për mosdorëzim të

informacionit të tremujorit të parë për vitin 2016,;

- 19 masa administrative për mosdorëzim të

;
specialisti përkatës që e ndjek lejen minerare respektive.

• Bashkëpunon me sektorët e tjerë të drejtorisë minerare, veçanërisht me

punën e sektorit të koordinimit të produktit final.

• Gjatë vitit 2016, janë përpunuar në total 517 dosje të planeve vjetore të

punës.

• Janë trajtuar 29 dosje të cilat kanë marrë miratim për pezullim të

përkohshëm të veprimtarisë minerare.

Viti
Pagesa e garancive

Investimit Rehabilitimit

2011 24366665 68536088

2012 22927834 68438946

2013 55436416 76440445

2014 39524487 80266670

2015 38254023 86311758

2016 30536536 85599237

2011-2016 211045960 465593143

informacionit të tremujorit të dytë për vitin 2016,;

- 21 masa administrative për mosdorëzim të

informacionit të tremujorit të tretë për vitin 2016,;

- 63 masa administrative për mosdorëzim të planit

vjetor për vitin 2016.

Tabela e pagesës së garancisë së investimit
dhe rehabilitimit periudha 2011-2016
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Drejtoria Minerare
Masat Administrative për vitet 2013-2016

Viti Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016
Plani vjetor 408 137 107 63

3- Mujori i Parë 203 135 39 19

3-Mujori i Dytë 195 91 43 19

3-Mujori i Trëte 182 57 71 21

3-Mujori i Katërt 214 63 16 21

Informacioni Vjetor 175 95 54 35

Masat administrative të vendosura për vitin 2013 janë detyrë e lënë nga Auditi I KLSH 

Tabela Përmbledhëse e Lejeve Minerare të Shfrytëzimit. Planet Vjetore dhe Informacionet 3 muajore të paraqitura në AKBN, viti 2016

Nr Muajt Lejet

Leje të 

revokuara

Leje të 

revokuara

Leje

minerare Plane

Informaci. 3 muaj.dhe vjetore nga subjektet me

protokoll Leje të 

minerare nga MEI Shtator nga MEI Janar 

aktive në

fund vjetore të

3 mujori

I

3 mujori

II 3 mujori III

3 mujori

IV Vjetor reja minerare nga MEI Shtator nga MEI Janar fund vjetore të I II 3 mujori III IV Vjetor reja 

gjithsej Dhjetor 2015 Dhjetor 2016 të vitit 2016 paraqitura 2016

viti 

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Janar 39 2 1 36 28 3

2 Shkurt 46 1 2 43 38 6

3 Mars 50 1 2 47 39 4

4 Prill 47 2 3 42 35 3

5 Maj 63 3 1 59 43 9

6 Qershor 70 1 6 63 54 8

7 Korrik 75 2 4 69 59 8

8 Gusht 79 3 3 73 61 5

9 Shtator 70 6 2 62 50 3

10 Tetor 33 1 2 30 22 6

11 Nëntor 50 2 3 45 38 1

12 Dhjetor 62 1 3 58 41 8

Shuma 684 25 32 627 508 579 591 610 606 592 64

Në % 100% 81.00% 92% 94% 97% 96.6% 95% 10.20%
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Drejtoria Minerare
Koordinimi i Produktit Final

• Realizmin e projektit për promovimin e mineralit të kromit

• Realizmin e projektit të zonimit minerar, plani 3 vjeçar dhe vjetor minerar.

• Raportimet online të vetdeklarimeve të subjekteve të paisur me leje minerare

• Përpunimi elektronik i të gjithë vetdeklarimet on line dhe me protokoll për raportet 3 mujore dhe vjetore

dhe pranimi ose refuzimi tyre.

• Organizimi dhe realizimi i trajnimit tek subjektet nga specialsitët për zbatimin e programit RevZonë.

• Nxjerra e produktit përfundimtar në trajtën e tabelave të vetdeklarimeve 3 mujore dhe vjetore duke 

pasqyruar.

– Të dhëna për subjektin me leje minerare– Të dhëna për subjektin me leje minerare

– Të dhëna për objektin minerar, prodhimin e mineralit, realizimin e punimeve mineraro-gjeologjike, 

rezervat e mineralit, cilësia, investimet, pagesat e garancive, të ardhurat, renta minerare, treguesit

teknologjik, etj

Viti Periudha Nr i lejeve
raportuar On
line

Raportuar Prot On line + prot Per raportim

viti 2015

tremujori i I 645 0 600 600

tremujori i II 645 0 600 600

tremujori i III 645 3 597 600

tremujori i IV 645 295 305 600

viti 2015 645 225 375 600

viti 2016

tremujori i I 685 370 386 756 579

tremujori i II 685 515 89 584 591

tremujori i III 685 554 126 680 610

tremujori i IV 685 566 70 636 606

viti 2016 685 549 80 629 596

Tabela e vetdeklarimeve on 
line dhe me protokoll

2015-2016
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Problematika

Për vitin 2016, detyrat e përcaktuara për drejtorinë minerare, realizimi i projekteve dhe detyrat e
tjera në zbatim të ligjit minerar janë realizuar 100%.
arsyet:

• Drejtimi i punës së drejtorisë minerare në përputhje me direktivat dhe kërkesat e Programit të Qeverisë.

• Vlerësimi i problemeve dhe zbërthimi i projekteve deri në realizmin e tyre nga speciailistët e drejtorisë.

• Bashkëpunimi shumë i mirë midis specialistëve dhe sektorëve.

• Bashkëpunim dhe mirëkuptimi me sektorin privat.

• Realizmi i projekteve në kohë, dhe në përputhje me programin e miratuar.• Realizmi i projekteve në kohë, dhe në përputhje me programin e miratuar.

• Mbikqyrje dhe monitorim sipas planifikimit.

• Rezultatet do të ishin më të mira nëse do të realizohej 100% plani i shërbimeve, do të realizohej

mbikqyrja e të gjithë subjekteve dy herë në vit.

• Mbështetje më të madhe nga sektori i punëve mbështetës për tu përgjigjur në kohë kërkesave për

mbikqyrje, akt verifikim apo detyra nga organet eprore.
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Drejtoria Minerare
Plani për vitin 2017

Për vitin 2017 :

• Drejtoria Minerare do të realizojë të gjitha detyrat e përcaktuara, prandaj ajo ka

programuar dhe do të detajojë të gjitha detyrat mbështetur në projektet të cilat janë

miratuar nga PBA, për të realizuar në këtë vit.

• Në punën për realizmin e detyrave të vitit 2017, do të shërbejë eksperienca e fituar deri

tani, dhe të dhënat e përditsuara për çdo subjekt dhe leje minerare të cilat përbëjnë një bazëtani, dhe të dhënat e përditsuara për çdo subjekt dhe leje minerare të cilat përbëjnë një bazë

shumë të vyer të punës së trashëguar dhe të karakteristikave të secilit objekt minerar.

• Për të realizuar detyrat do të shërbejë dhe gadishmëria dhe përgjigja në kohën e duhur për

kërkesat tona, nga ana e Drejtorisë së Administratës.

• Parashikimi i realizimit me sukses i detyrave të vitit 2017 bazohet dhe në mbështjeten e

Drejtorit Ekzekutiv për Drejtorinë Minerare që ka dhënë deri tani dhe do të na mbështesë

në të ardhmen.



• Vlerësimi i studimeve të fizibilitetit dhe projekteve të zbatimit për ndërtimin e
hidrocentraleve me konçesion me grupin e Oponencës Teknike.

• Ndjekja e rregullave dhe e proçedurave për evidentimin e projekteve

Objektivat kryesore të veprimtarisë së Drejtorisë Hidroenergjitike janë :

Në zbatim të ligjit nr. 125/2013 "Për konçesionet dhe partneritetin publik

privat", i ndryshuar, Drejtoria Hidroenergjitike luan një rol të rëndësishëm në

zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit hidroenergjitik si dhe në shfrytëzimin

optimal të potencialeve hidrike të vendit.

Drejtoria Hidroenergjitike ObjektivatDrejtoria Hidroenergjitike Objektivat

• Ndjekja e rregullave dhe e proçedurave për evidentimin e projekteve
konçensionare, monitorimin dhe inspektimin e ndërtimit të objekteve të
hidrocentraleve me konçension, kontrollin e dokumentacionit teknik, ekonomik dhe
ligjor, monitorimin e investimeve dhe riinvestimeve në përputhje me kushtet
teknike dhe financiare të kontratave konçensionare.

• Zbatimi i një metodike bashkohore për studimet e projektet dhe veprave
hidroenergjitike për shfrytëzimin optimal të potencialeve ujore në kushtet aktuale
të zhvillimit ekonomik, social dhe sistemit elektroenergjitik të vë ndit tonë .

• Krijimi i mundësisë së përafrimit të Legjislacionit Shqiptar me Direktivat dhe
Standardet e Bashkimit Europian.



Realizimi i detyrës së sigurimit të Oponencës Teknike
• Për praktikat në proçes që nga viti 2015, janë kryer oponencat teknike të 9 projekteve të zbatimit

• Për projektet e ardhura në vitin 2016:

– Janë realizuar oponencat për 12 projekte të zbatimit te HEC-eve të dhena me konçesion,

– Janë realizuar oponencat e 18 projekteve të HEC-eve që nuk janë objekt konçesioni, nga 34 projekte të

ardhura nga MEI

Në total është siguruar oponenca teknike për 39 projekte zbatimi për hidrocentrale nga 30 të planifikuara.

Llogaritja e tarifës se Oponencës Teknike
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Llogaritja e tarifës se Oponencës Teknike

• Në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike dhe Drejtorinë Juridike është ndjekur korrespondenca shkresore

me 13 shoqërite konçesionare për kryerjen e pagesës së tarifës së Oponencës Teknike. Pesë nga 13 shoqëritë

kanë bërë pagesat e tarifës së oponencës.

• Nga Sektori i Oponencës në zbatim të Urdhërit të Drejtorit Ekzekutiv Nr. 1099, datë 15.07.2016, janë kryer

llogaritjet e tarifës për katër kaskada HEC-esh, për ndryshim projekti (Fan, Germani, Hotolisht. Qafzezë) dhe

subjektet kanë bërë pagesën e tarifës.



Shqyrtimi i shprehjeve të interesit bazuar në kërkesat e dërguara nga MEI

– Gjatë vitit 2016 janë trajtuar 82 kërkesa për shpehje interesi,

Përgatitja e sistemit të të dhënave kryesore për veprat hidroenergjetike

• Marrja e informacionit teknik nga raportet e Oponencës Teknike mbi:

- Të dhënat për shoqërine konçesionare

- Parametrat hidroenergjetike kryesore të hidrocentraleve.
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- Parametrat hidroenergjetike kryesore të hidrocentraleve.

• Hedhja e koordinatave të objekteve të HEC-eve në sistemin GIS.

• Përgatitja e database-it me të dhëna për HEC-et nën 2 MW.



Përditësimi i regjistrit elektronik në bashkëpunim me EITI

• Vazhdimi i dhënies së informacionit për shoqëritë konçesionare

• Mbledhja e të dhënave nga të tre sektorët e Drejtorisë Hidroenergjetike dhe

përpunimi i tyre sipas kërkesave të EITI dhe Deloit.

Pjesëmarrje në grup ndërdikasterial për SKMBIU dhe Kadastrën Ujore
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Pjesëmarrje në grup ndërdikasterial për SKMBIU dhe Kadastrën Ujore

• Pjesëmarrje, bashkëpunim, dhënie mendimi në hartimin e Strategjisë

Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore

• Pjesëmarrje, bashkëpunim, dhënie mendimi për përgatitjen e Kadastrës

Ujore



• Realizimi i Planit të Monitorimit të miratuar nga Drejtori Ekzekutiv.

Gjatë Vitit 2016 sipas Projektit me Nr.M930004 me vlerë totale 6.000.000 (lekë), sipas Planit

të Monitorimit të miratuar nga Drejtori Ekzekutiv me Nr.352 Prot., datë 10.03.2016 duhet të

monitoronte 126 Kontratave Konçensionare, për ndërtimin e 249 Hec-eve në këtë plan janë

përfshirë si Hec-et në fazë Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe një pjesë e vogël e Hec-eve që nuk kanë

nisur ende punimet ndërtimore.

- Në fakt gjatë vitit 2016 u monitoruan në terren 114 Kontrata Konçesionare për ndërtimin e

220 hidrocentraleve, ky plan i miratuar u realizua në masën 90,48 % për arsye të ndryshme

objektive.

• Aktualisht pranë Drejtorisë Hidroenergjetike janë 185 Kontrata Konçesionare (formës BOT,

ROT, BOO) të nënshkruara ndërmjet Autoritetit Kontraktor (Ministrisë së Energjisë dhe
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ROT, BOO) të nënshkruara ndërmjet Autoritetit Kontraktor (Ministrisë së Energjisë dhe

Industrisë ) dhe Shoqërive Konçesionare vëndase apo të huaja, për ndërtimin e 525
hidrocentraleve të tipit me derivacion, me digë apo dhe të kombinuara me status si vijon:

(117 H/C-prodhim , 43-ndërtim, të tjerat janë në fazën e ndjekjes së proçedurës së lejeve.

• Parametrat totalë hidroenergjitikë sipas Kontratave Konçesionare do të jenë:

- Kapacitet i instaluar (MW) - N = 2 250 MW

- Energjia mesatare vjetore GWh - E = 9 540 GWh/vit.



• Gjatë vitit 2016 është kryer dhe përditësimi dhe freskimi i të dhënave të
databas-es që ky sektor ka krijuar me të dhënat teknike dhe profesionale.

• Gjithashtu Sektori i Monitorimit të Hec-eve në Ndërtim ka punuar për
hedhjen e të dhënave gjeohapsinor të Hec-eve (programi GIS) . Kjo punë
është e publikuar qartazi në faqen zyrtare të AKBN-së.

• Kemi marrë pjesë nëpër takimet e kryera nga përfaqesuesit e revzonës.

• Sektori i Monitorimit të Hec-eve në Ndërtim ka marrë pjesë në Testimet e
Hec-eve , verifikimeve të ndryshme të dërguara nga MEI si dhe Grupet e
Punës për raportet përfundimtare të mbylljeve të investimeve.

• Ka bashkëpunuar me institucione të tjera si Prokuroritë, Bashkitë, EITI,
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• Ka bashkëpunuar me institucione të tjera si Prokuroritë, Bashkitë, EITI,
Tatimet Taksa .

• Hartimi i Projekt Rregullores së Monitorimit të kontratave konçesionare e
cila është dërguar në MEI.

• Ngritjen e Grupeve të punës për Arshivimin dhe Administrimin e
dokumentacionevetë dërguara pranë AKBN-së si nga Shoqeritë
Konçesionare ashtu dhe nga Institucionet e tjera.



• Mos realizimi në kohë i Raporteve të Monitorimit

• Vonesa të dokumentacionit dhe mosrespektim të afatit kohor nga subjektet

konçesionare dhe studiot e projektimit.

• Me llogaritjet e tarifave të Oponencës Teknike të kryer nga Drejtoria

Ekonomike, për të cilat ka patur 7 ankimime dhe proçese gjyqësore nga

shoqërite konçesionare, gjatë gjashtë mujorit të parë 2016.

• Me zbatimin e Urdhërit të Drejtorit Ekzekutiv për llogaritjen e tarifës së

Oponencës Teknike ka patur paqartësi ligjore lidhur me llogaritjen e tarifës së

Drejtoria Hidroenergjitike ProblematikatDrejtoria Hidroenergjitike Problematikat

Oponencës Teknike ka patur paqartësi ligjore lidhur me llogaritjen e tarifës së

OT.

• Në lidhje me shprehjet e interesit, mungesa e një sistemi gjeohapësinor me të

dhëna të sakta, sjell humbje kohe dhe pasaktësi në dhënien e informacionit.

• Mungesa e nje soft-ware për të mundësuar krijimin e një baze të dhënash

hartografike mbi vendndodhjen e të gjitha HEC-eve ne Shqiperi.

• Mungesa e fondeve për realizimin e plotë të Planit të Monitorimit në terren.

• Moszbatimi i vendimit të KD mbi tarifat konçesionare.



HAPI I 
•STUDIMI I FIZIBILITETI DHE PROÇEDURA KONKURUESE

HAPI II
•KONTRATA KONÇESIONARE DHE PROJEKTI I ZBATIMIT

Drejtoria Hidroenergjitike
Fazat e proçedurës ligjore në bashkëpunim me MEI-n

Drejtoria Hidroenergjitike
Fazat e proçedurës ligjore në bashkëpunim me MEI-n

HAPI III

•NDERTIMI , SHFRYTEZIMI DHE MONITORIMI I HEC-IT



Projektet Buxhetore të realizuara nga kjo drejtori për vitin 2016 :
• Projekti: “Hartimi i bilancit energjetik bazuar në përpunimin e

informacionit sipas standarteve dhe rregulloreve të statistikes së
energjisë të BE-së”.

• Monitorimi i planit të veprimit të burimeve të rinovueshme dhe efiçencës
së energjisë.

• Monitorimi i performancës energjetike në banesa.

• Studimi mbi fuqizimin e infrastrukturës së furnizimit me burime
energjetike me bazë hidrokarbure.

Drejtoria e Energjive të Rinovueshme
Realizimi i Detyrave
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• Studimi mbi fuqizimin e infrastrukturës së furnizimit me burime
energjetike me bazë hidrokarbure.

• Studimi: Raport Vjetor i ndikimit në mjedis në aktivitetet në sektorin
hidrokarbur.

• Studimi mbi situatën dhe mundësite e zgjerimit të përdorimit të energjive
të Rinovueshme në Shqipëri.

• Studimi mbi problematikën e menaxhimit të energjisë në sektorët e
ekonomisë Shqiptare dhe përmirësimin e këtij treguesi në përputhje me
kërkesat e BE-së.



Detyrat në mbështetje të Ministrisë të Energjisë dhe Industrisë:
• Përmirësimi i Planit të Veprimit të Burimeve të Rinovueshme të

Energjisë.

• Bashkëpunim për përgatitjen e Ligjit për burimet e Rinovueshme.

• Përgatitja e Skenarëve të Strategjisë Kombëtare të Energjisë.

• Përgatija dhe furnizimi me informacion të softwere LEAP (Long
Alternative Energy Planing) për përcaktimin e kërkesës për energji
deri në vitin 2030.

Drejtoria e Energjive të RinovueshmeDrejtoria e Energjive të Rinovueshme

deri në vitin 2030.

Problematika
• Kryerja e oponencës për energjitë e tjera të rinovueshme si dielli,

era, energjia gjeotermale dhe biomasa.

• Verifikimi prane Drejtorisë së Energjive të Rinovueshme të
koordinatave për shoqeritë që aplikojnë për investime në fushën e
burimeve të rinovueshme.



Programi për vitin 2017 nga Projektet Buxhetore

• Projekti “Hartimin e Bilancit Energjetik bazuar në përpunimin e
informacionit sipas standarteve dhe rregulloreve të statistikës së energjisë
të BE”

• Projekti “Udhëzues për prokurimin e gjelbër”

• Projekti “Rregullore për Verifikimin e kritereve të qëndrueshmërisë për
biokarburantet”

• Studimi mbi rishikimin e kushteve dhe normave teknike në aktivitetet dhe
impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit të naftës,

Drejtoria e Energjive të Rinovueshme
Objektivat për vitin 2017
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impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit të naftës,
gazit dhe nënprodukteve të tyre”

• Studimi mbi fuqizimin e infrastrukturës së furnizimit me burime
energjetike me bazë hidrokarbure

• Studimi i ndikimit në mjedis nga aktivitetit në sektorin hidrokarbur

Detyra mbështetëse në bashkëpunim me MEI
• Hartimi i Strategjisë për Energjinë

• Përgatitja e planit të monitorimit të Energjive të Rinovueshme

• Përgatija e kuadrit sekondar të ligjit për burimet e rinovueshme



Në bazë të detyrave të përcaktuara në Programin e Zhvillimit të AKBN-së, për vitin 2016
dhe detyrave të përcaktuara në Rregulloren e Brëndëshme të AKBN-së (Përshkrimet e
Punës), Drejtoria e Shërbimeve Juridike ka realizuar detyrat e mëposhtëme:

• Ka hartuar projektligjin “Për performancën e energjisë në banesa” në bashkëpunim me

Drejtorinë Energjive të Rinovueshme, miratuar me ligjin nr. Nr.116/2016 .

• Ka hartuar akte nënligjore në fushën e veprimtarisë minerare.

• Ka miratuar Urdhër Nr. 202, datë 20.06.2016 ,“Për miratimin e formës së informacioneve

tremujore, vjetore, Përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve

të lejeve minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe

Drejtoria e Shërbimeve Juridike
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të lejeve minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe

bitumet”.

• Ka qënë pjesmarrëse në organizime, komisione, grupe pune me urdhër të titullarit.

• Janë bërë ndryshime të udhëzimit nr. 1604, datë 17.12.2014, “Mbi zbatimin e proçedurave të

shërbimeve jashtë qendrës së punës, brënda vendit”.

• Ka dhënë mendime juridike, ka bërë verifikime dhe interpretime ligjore të çështjeve dhe

dokumentacioneve të paraqitura në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike si në fushën

hidrokarbure, minerare, hidroenergjitike.

• Ka hartuar kontrata të ndryshme sipas shërbimeve të caktuara lidhur me konsulentët e jashtëm

ne fushën minerare, hidrokarbure, energjive të rinovueshme. Kontrata ndërmjet AKBN-së dhe

Subjekteve fituese në prokurimet publike.



• Ngritja e kërkesë padisë për 27 ish- punonjësit e kontraktuar nga AKBN si
punonjës me kontratë të përkohshme, për kthimin e shumës 8.600 lekë që
përfaqëson shumën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2013.

• Ngritja e kërkesë padisë për 18 ish- punonjësit të kapur me shkelje nga KLSH për
vitin 2006 nga raporti i auditit nga ish institucioni i AKH në shumën 75.000

• Ngritja e kërkesë padisë ndaj subjekteve minerare për Kundravajtjet Administrative
gjobë prej 100 000 lekë për mos paraqitjen në kohë të raporteve 3-mujore për vitin
2011, 2012, 2013.

• Ngritja e kërkesë padisë ndaj subjekteve minerare për Garancitë e Rehabilimit
Mjedisor, për vitet 2011, 2012, 2013.
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Mjedisor, për vitet 2011, 2012, 2013.

• Bankers Petroleum Albania LTD. Në gjykim në Gjykatën e Arbitrazhit.

• Urdhër Nr. 201, datë 20.06.2016, “Për miratimin e formës së informacioneve
tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e
zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karrierë për grupin e mineraleve
ndërtimore”.

• Ka hartuar Rregulloren për mbikqyrjen dhe monitorimin e kontratave konçensionare
pçr ndërtim, testim dhe shfrytëzim në bashkëpunim me Drejtorinë e Hidroenergjisë.

• Të përfaqësojë AKBN-në, në proçese administrative dhe gjyqësore civile, në 
bashkëpunim me drejtoritë përkatëse.

• Janë nxjerrë 800 vendime për lëshim urdhëri ekzekutimi.



• Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve të AKBN, ndjekja
periodike e situatës ekonomiko-finaciare.

• Mirëadministrimi i vlerave materiale e monetare dhe analiza e
realizimit të treguesve ekonomikë.

• Kontabilizimi, hartimi dhe dorëzimi në organet tatimore i
Pasqyrave Financiare të Bilancit.

Drejtoria Ekonomike
Drejtimet kryesore
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Pasqyrave Financiare të Bilancit.

• Realizimi i 7 proçeseve të auditimit tekniko-financiar të
Kontratave e Marrëveshjeve Hidrokarbure, nga të cilat 4 për
kompanitë në prodhim dhe 3 në kërkim.

• Vlerësimi ekonomik i kontratave konçesionare të Hec-eve, si
dhe përllogaritja e tarifës së oponencës teknike për projektet
e zbatimit dhe fizibilitetit.



Analiza e treguesve ekomiko-financiarë - Të ardhuratAnaliza e treguesve ekomiko-financiarë - Të ardhurat

AKBN krijon të ardhura:
• Nga realizimi i projekteve të financuara nga buxheti.

• Nga ushtrimi i detyrave funksionale në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi. 

Nr Emërtimi Plani (lekë) Realizimi (lekë) Realizimi në %

1 Fusha Minerare

-Nga buxheti 20 000 000 20 000 000 100%

-Të ardhura të tjera (akt verifikime, oponenca, etj) 25 000 000 17 078 074 68%

2 Fusha Hidroenergjitike

Tabela e të ardhurave, Viti 2016

2 Fusha Hidroenergjitike

-Nga buxheti 7 000 000 7 000 000 100%

-Të ardhura të tjera (nga tarifat e oponencës teknike) 36 500 000 13 337 200 37%

3 Fusha Energjive të Rinovueshme 8 500 000 7 000 000 82%

4 Fusha Hidrokarbure

-Nga buxheti 1 000 000 0 0%

-Të ardhura të tjera (sipas Kontratave dhe Marrëveshjeve

Hidrokarbure)

401 789 678 59 554 660 15%

5 Të ardhura të tjera (Nga KESH, interesa bankare,etj) 189 805 674 190 507 655 100.4%

Totali 689 595 352 314 477 589 45.6%



• Të ardhurat e siguruara nga financimi buxhetor i projekteve

janë realizuar sipas planit (me përjashtim të 2 projekteve me

vlerë 2.5 mln lekë, transferuar në AKBN me vonesë)

• Të ardhurat e tjera të planifikuara nga drejtoritë teknike nuk

janë realizuar sipas planit, peshën kryesore e zënë të ardhurat

Realizimi i të ardhuraveRealizimi i të ardhurave

janë realizuar sipas planit, peshën kryesore e zënë të ardhurat

në fushën hidrokarbure.

Arsye kryesore është mosnënshkrimi i marrëveshjeve hidrokarbure për

Bllokun Dumre dhe Bllokun 4, nga të cilat përfitoheshin bonuse

nënshkrimi.



Analiza e treguesve Ekomiko-Financiare - ShpenzimetAnaliza e treguesve Ekomiko-Financiare - Shpenzimet

Nr Emërtimi Plani (lekë) Realizimi (lekë) Realizimi në %

1 Pagat, sigurimet shoqërore, pagesa për KD, KT,

shpërblime etj

281 922 000 258 767 700 92%

2 Shpenzime udhëtim dieta brenda e jashtë vendit,

konsulenca, oponeca, trajnime.

42 425 000 24 641 814 58%

3 Blerje materiale e blerje të tjera 4 986 500 3 021 700 61%

4 Shpenzime për shërbime dhe riparime 45 918 000 34 956 590 76%

5 Shpenzime gjyqësore dhe arbitrazhi 303 919 800 300 088 153 99%

Tabela e shpenzimeve, Viti 2016

5 Shpenzime gjyqësore dhe arbitrazhi 303 919 800 300 088 153 99%

6 Të tjera shpenzime 11 718 900 4 832 300 41%

7 Investime 9 600 000 0 0

Totali 700 490 200 626 308 257 89%

Shpenzimet më të mëdha, në vlerën 300 milion lekë, ose rreth 48%
të totalit, janë pagesat për ekspertë dhe avokatë në lidhje me
proçesin e arbitrazhit të Bankers Petroleum Albania LTD.



• AKBN gjatë vitit 2016 u përballë me një situatë të

vështirë financiare dhe mungesë likuiditeti, i ardhur

nga:
1. Mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara, sidomos në fushën

hidrokarbure

2. Kryerja e pagesave të pa-parashikuara për proçesin e arbitrazhit me

Situata Financiare AKBN, viti 2016Situata Financiare AKBN, viti 2016

2. Kryerja e pagesave të pa-parashikuara për proçesin e arbitrazhit me

BPAL, për ekspertët dhe avokatët e çështjes

• Masat e ndërrmara për përballimin e situatës:
1. Reduktimi dhe disiplinimi i shpenzimeve

2. Pezullimi i investimeve

3. Tërheqja e huasë së prapambetur nga KESH sh.a.
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Drejtoria e Administratës
Realizimi i Detyrave

• Administrimi dhe menaxhimi i urimeve njerëzore në përputhje me nevojat e

institucionit.

• Ndjekjen e proçedurave për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes ndaj

automjeteve të institucionit si dhe ndjekja për shpërndarjen e grafikut mujor

të automjeteve sipas kërkesave të miratuara.

• Përgatitjen e dokumentacionit përkatës për kryerjen e shërbimeve jashtë

vendit.vendit.

• Protokollimi i dokumentave që hyjnë në AKBN si dhe delegimi i tyre në kohë

sipas destinacioneve , konform rregullores së përcaktuar.

• Ka organizuar për institucionin punë arkivore për nevojat e subjekteve të

AKBN-së.

• Në bashkëpunim me drejtoritë e tjera teknike, është përditësuar informacioni

në sistemin GIS si dhe janë përgatitur dhe printuar harta sipas nevojave të

tyre.

• Realizimi dhe kryerjen e veprimeve për hyrje-daljet në magazinën e mallrave

me destinacion për përdorim për nevoja të AKBN-së, si dhe plotësimi i

dokumentacionit përkatës



• Informimi i saktë dhe i shpejtë i qytetarëve dhe trajtimi i
kërkesave/ankesave në bashkëpunim me drejtoritë e tjera të AKBN-së

• Organizimi dhe koordinimi i proçesit të informimit, promovimit dhe
imazhit në përgatitjen e eventeve për institucionin (konferenca,
takime, etj)

• Koordinim me mediat për përgatitjen e njoftimeve dhe materialeve
për publikim.

• Evidentimi dhe zgjidhja e problemeve në rrjetin kompjuterik, me

Drejtoria e IT dhe Marrëdhënieve me Publikun
Realizimi i Detyrave

Drejtoria e IT dhe Marrëdhënieve me Publikun
Realizimi i Detyrave

• Evidentimi dhe zgjidhja e problemeve në rrjetin kompjuterik, me
qëllim mbarëvajtjen e punës dhe përmiresimin e gjendjes së
përgjithshme të tij.

• Menaxhimi dhe hedhja e të dhënave në website-n zyrtar dhe rrjeteve
sociale zyrtare të AKBN-së.

• Bashkëpunim me drejtoritë e AKBN-së për administrimin dhe
mbarëvajtjen e projekteve.



FaleminderitFaleminderit
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