SHPREHJE INTERESI
PYETËSOR PËR NISMAT E BASHKËPUNIMIT NDËRVENDOR (BNV)
Për të aplikuar për Nivelet 2, 3 dhe 4 të mbështetjes nga projekti, ju lutem, shprehni interesin
tuaj duke dërguar formularin e plotësuar (shtojca 4) pranë:
Zj. Edlira Muhedini
LeV I, Menaxhere Projektit
Zyra e Këshillit të Evropës
Sheshi Skenderbej
Pallati i Kultures, Kati I
Tiranë
Shprehja e Interesit duhet të dorëzohet pranë Zyrës së KiE në Tirane deri në datën 7 qershor
2013.
Ky pyetësor përmban tri rubrika.
Seksioni A, Të dhëna të Përgjithshme, siguron informacion për njësinë e qeverisjes vendore që
i përgjigjen pyetësorit. Jep të dhëna për numrin e popullsisë dhe vendndodhjen e njësisë, duke
ofruar, kështu, një kuptim më të mirë të përvojës së veçantë të njësisë në BNV dhe propozimeve
për nisma të reja bashkëpunimi.
Qarku i Beratit shtrihet ne pjesen jugore te Shqiperise se Mesme dhe perbehet nga
rrethet Berat, Kuçove dhe Skrapar.
Qendra administrative, per :
 Rrethin Berat ,qyteti Berat ,
 Rrethin Kuçova , qyteti Kuçove.
 Rrethin Skrapar ,qyteti Çorovode .
Qendra administrative e qarkut ndodhet ne qytetin Berat .
Pozita gjeografike e tij eshte :
 Gjeresi gjeografike veriore 40052’50’’dhe jugore 40021’05’’
 Gjatesi gjeografike lindore 19033’43’’ dhe perndimore 20026’34’’
Siperfaqia e qarkut eshte 1798 km2dhe kufizohet me qarkun Korçe,Elbasan,Fier
dhe Gjirokaster.Popullesia e qarkut eshte 240 000 banore, rregjistrimi i vitit 2011.
Eshte nje rajon qe perbehet nga zona fushore ,kodrinore dhe malore.
Zona fushore dhe kodrinore nis me rrethin e Kuçoves me lartesi mesatare 80m mbi
nivelin e detit,vazhdon me rrethin Berat me nje teren te pjerret kodrinor-malor ,me
nje lartesi mesatare 460m;dhe me tej me rrethin e Skraparit me lartesi mesatare
750-850 m,ne te cilen jane vendosur te gjitha fshatrat e rrethit .
Maja me larte eshte maja e Tomorrit 2417m mbi nivelin e detit .
Seksioni B, Propozime për Nisma BNV, ofron informacion për secilën BNV që propozohet, si
psh: fusha e bashkëpunimit, pozicioni gjeografik i partnerëve, madhësia, motivimi dhe
përkushtimi i drejtuesve, parashikimet për burime financiare, fazat e zbatimit dhe afatet kohore.
Qarku Berat perbehet nga 25 njesi vendore ,(5 bashki dhe 20 komuna ).
Bashkite bejne pjesen me te madhe te popullsise 124 354 banore dhe Komunat
115 745 banore.
Informacion per BNV.
Bashkia Berat, nr.i popullsise 64 590 banore
Bashkia Ura Vajgurore , nr.i popullsise 12 143 banore

Bashkia Kuçove, nr.i popullsise 30 032 banore
Bashkia Poliçan, nr.i popullsise 9 621 banore
Bashkia Çorovode, nr.i popullsise 7 968 banore
Komuna Poshnje,nr.i popullsise 10 231 banore
Komuna Kutalli,nr.i popullsise 12 717 banore
Komuna Velabisht,nr.i popullsise 11 664 banore
Komuna Otllak,nr.i popullsise 13 987 banore
Komuna Perondi,nr.i popullsise 10 958 banore
Komuna Kozare,nr.i popullsise 8 242 banore
Komuna Vertop ,nr.i popullsise 7 479 banore
Motivimi.
Shoqeria e sotme shqiptare po perballohet me transformimet e medha ekonomike, te cila
jane shoqeruar me rritjen e konsumit prej popullsise dhe per rrjedhoje edhe me rritjen e
sasise se mbetjeve te gjeneruara prej ketij konsumi. Ne rritjen e sasise se mbetjeve ,faktor
ndikues kane qene dhe vazhdojne te jene ,ritmet e larta te rritjes se popullesise dhe migrimet
e shumta te saj per ne qytetet me te medha te zhvilluara.Eshte rritur sasia e mbetjeve prej
ambalazheve, nderkohe qe ndertimet e shumta dhe prishjet e mjaft te tjerave kane sjelle ne
rritjen e volumit te mbetjeve inerte. Administrimi i mbetjeve eshte nje problem jo vetem per
ne si qark ,por ne te gjithe Shqiperine ,si pasoje e disporpocionit qe ekziston ndermjet rritjes
se vazhdueshme te sasive te mbetjeve te gjeneruara nga aktivitetet jetesore dhe industriale
dhe veshtiresive ne administrimin e drejte te tyre.
Administrimi i mbetjeve perben nje sfide te madhe per shoqerine shqiptare e cila gjate ketyre
viteve eshte perballuar me shume mangesi .
Fusha e bashkepunimit.
Per sa me larte eshte i domozdosheme bashkepunimi me te gjitha njesit vendore per te
menazhuar keto mbetje ,ne zbatim edhe te ligjit per menazhimin e integruar te mbetjeve.
Trajtimi i mbetjeve urbane( grumbullimi dhe dergimi deri ne venddepozitim), behet kryesisht
ne zonat urbane ,ndersa ne zonat rurale pothuaj nuk behet fare.
Burimet financiare.
Ne bashkite Berat,Kuçova dhe Ura Vajgurore trajtimi i mbetjeve urbane ofrohet me
sipermarrje,kompani private te kontaktuara nga vete bashkite .Ndersa ne Poliçan dhe
Çorovode ky trajtimi ofrohet nga ndermarrje, me varesi nga bashkite.
Sherbimi financohet permes te ardhurave te gjeneruara nga tarifa e sherbimit ,nga te
ardhurat e tjera vendore si dhe nga transferta e pakushtezuar nga qeveria
qendrore.Mesatarisht sherbimi aktual i pastrimit,ne qytetin e Beratit eshte i subvencionuar
nga Bashkia ,ne nje mase te konsiderueshme ,rreth 40%.
Seksioni C, Përvoja të mëparshme apo aktuale në BNV, siguron informacion mbi përvojën e NjQV
aplikante në realizmin e BNV-ve.
Keshilli i qarkut bashkepunon me te 25 njesit vendore :
 Ne zbatim te Ligjit Nr.9780,date 16.07.2007“Per inspektoriatin”dhe Ligjit
Nr.10119,date 23.04.2009 “Per planifikimin e territorit”,duke lidhur
aktmarrveshje per inspektoriatin ndertimor .
 Ne zbatim te Ligjit Nr.8308 ,date 18.03.1998 “ Per transportin rrugor “, te ndryshuar
dhe Udhezimit Nr. 15,date 24.07.2007 “ Per kriteret dhe procedurat e leshimit te
liçencave,autorizimeve dhe çertifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne transportin
rrugor “,te ndryshuar, te MPPT dhe Telekomunikacionit,duke plotesuar dokumentat e
nevojsheme, per keto lloj sherbimesh.

Ju lutem, kini parasysh:
i) Në këtë pyetësor BNV NUK i referohet:
 organizatave kombëtare apo rajonale që përfaqësojnë njesite vendore pranë qeverisë
 ri-përcaktimit të kufijve apo juridiksioneve të njesive vendore nëpërmjet
bashkimeve/shkrirjeve
 bashkëpunimit ndërkufitar me njesite vendore te vendeve fqinje, me përjashtim të
rasteve të veçanta.
ii) vendor : K, Komunë; B, bashki
iii) BNV i referohet bashkëpunimit mes njësive vendore
A. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË APLIKANTIT
Emërtimi i Komunës ose Bashkisë
________________________
Qarku
Berat
Numri i popullsisë
240000 banore
Emri dhe mbiemri i Kryetarit
Zoti. Petrit SINAJ
Telefoni
+355(0)32 234 283
Email
keshilliqarkut_berat@yahoo.it
Personi i autorizuar i kontaktit
Zoti. Luan Abedini
Telefon dhe Email
0674085243,abediniluan@yahoo.com
D. NISMA E PROPOZUAR E BNV-së (kopjojeni këtë rubrikë për çdo propozim BNV-je, maksimumi tre )
1. Emërtimi i Nismës për BNV që propozoni:
Bashkepunim per pergatitjen e “Planit te Menaxhimin te Mbetjeve”
2. Nisma juaj e BNV mbulon fushën e (vendosni X në të gjitha fushat që përfshihen):
1

Zhvillimi Ekonomik

5

Planifikimi i Territorit

2

Zhvillimi i Turizmit

6

Shërbime Elektronike

Menaxhimi i Mbetjeve

7

Tjetër

Shërbime Sociale

8

Tjetër

3

X

4

3. Nisma juaj e BNV është identifikuar si prioritare në :
Strategjinë e Zhvillimit të NjQV

a.
b.

X

Strategjinë e Zhvillimit Rajonal/Planin Rajonal për Mbetjet
Strategjinë Kombëtare

c.

tjetër (shpjegoni)

d.

4. Përcaktoni fazën në të cilën ndodhet nisma juaj për BNV
a.

Propozim i ri që duhet diskutuar me partnerët

b.

Diskutimet jo-zyrtare me K/B partnere kanë përfunduar

c.
d.

X

Marrëveshja zyrtare me K/B partnere është përfunduar
Tjetër (shpjegoni

5. Ju lutem, rendisni K/B pjesëmarrëse (nëse është e nevojshme, mund të shtoni fletë tjetër)
1.

Qarku Berat
B.Berat

7.

K.Vertop

2.

B.Ura Vajgurore

8

K.Kozare

3.

B.Kuçove

9.

K.Perondi

4.

B.Poliçan

10.

K.Otllak

5.

B.Çorovode

B/K;

K/B; Qarku

11. K.Kutalli
K.k
6.
K.Poshnje
12. K.Velabisht
uta
lli
6. Në mendimin tuaj, cila nga format e mëposhtme ligjore do të mund të zbatohej për
BNV-në që ju propozoni?
a.

OJQ

b.

kompani aksionere

d.

X

kontratë

e

nuk e di

f.

tjetër
(ju lutem, specifikojeni)

7. Listoni, ju lutem, të gjitha grupet shoqerore që do të përfitojnë nga BNV-ja e propozuar
(secilin grup të margjinalizuar vendoseni në një rresht të veçantë):
Nga bashkepunimi me 25 njesit vendore te qarkut Berat,per “Planin e Menaxhimit te
Mbetjeve”perfitues eshte i gjithe komuniteti i ketyre njesive vendore,duke krijuar
mundesi per nje mjedise te paster ne keto komuna dhe ne te gjithe rajonin.
Plani i menazhimit te mbetjeve urbane ,do te mbetet nje plan fleksibel dhe i
permiresueshem ne varesi te evolimit te komponenteve te saj perberes .
a.
b.
c.
d.
e.
(ju lutem specifikoni)

8. A keni bërë ndonjë parashikim fondesh për të mbështetur BNV-në e propozuar:
Ju lutem specifikoni, duke përfshirë buxhetin aktual vjetor dhe/ose buxhetin afatmesëm, si dhe mundësitë për
parashikime në buxhetin e vitit të ardhshëm. Listoni, gjithashtu, çdo informacion për fonde nga partnerë të tjerë
1
apo donatorë të mundshëm , nëse ka.

Ne zbatim te detyrave qe percakton VKM nr.1189,date 18.11.2009” Per Rregullat dhe
Procedurat per Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombetar te Monitorimit te
Mjedisit ne Republiken e Shqiperise “,Keshilli i qarkut,ka grumbulluar te dhena mbi
mbetjet e ngurta dhe inerte nga bashkit dhe komunat.Nga te dhenat e grumbulluara
nga keto njesi vendore ,gjenerimi i mbetjeve te ngurta eshte ne sasine 52 596 ton/vit .
1

Tek donatorët e mundshëm përfshihen edhe fondet nga Fondi për Zhvillimin Rajonal, projektet e financuara nga BE dhe çdo
projekt apo institucion tjetër që mbështet nismën e BNV-së .

Ne bashkite Berat ,Ura Vajgurore,Kuçove ,Polçan dhe Çorovode grumbullohen 38 482
ton/vite mbetje te ngurta, dhe rreth 88% e kesaj sasie dergohet ne venddepozitime nga
firmat sipermarrese, ne bashkite Berat,Kuçove dhe Ura Vajgurore .
Sherbimi financohet permes te ardhurave te gjeneruara nga tarifa e sherbimit ,nga te
ardhurat e tjera vendore si dhe nga transferta e pakushtezuar nga qeveria qendrore.
Kostua e trajtimit te mbetjeve nga keto firma sipermarrese eshte rreth 79 milion
leke/vit, me tvsh.(grumbullimi ,transporti ,larja e rrugeve ne perudha te caktuara, etj).
Sherbimi aktual i pastrimit,per qytetin e Beratit subvencionohet ne nje mase te
konsiderueshme ,rreth 40%.
Per buxhetin e vitin 2013,parashikohet nje rritje 3-4%.

9.

Përshkruani fazat kyçe për ndërtimin e nismës BNV, të propozuar nga ju :
Ne njesit vendore jane derguar shkresa per bashkepunim mbi pergatitjen e Planit te
Menaxhimit te Mbetjeve,duke kerkuar te dhena ne zbatim te ligjit Nr.10463,date
22.09.2011 “Per menazhimin e Inetegruar te Mbetjeve” .
Fazat kyçe

10.

Koha

1.

/

2.

/

3.

/

4.

/

Ju lutem, përdoreni hapësirën e mëposhtme nëse doni të jepni informacion shtesë në lidhje
me këtë rubrikë:

Ne kuptim te ligjit ,çdo njesi e qeverisjes vendore apo grup njesish te qeverisjes vendore
percaktojne rregulloren per kontrolloin e menaxhimit te rrymave specifike te
mbetjeve,qe gjenerohen ne territorin e vet,perfshire amballaxhet prej qelqi, letren dhe
kartonin, amballazhet metalike e plastike te pijeve dhe ushqimeve ,etj.
Keshilli i qarkut dergon per shqyrtim dhe miratim ne Keshillin e Ministrave
planin rajonal te menaxhimit te inetegruar te mbetjeve ,pasi eshte miratuar ne
keshillin e qarkut ,brenda 3 viteve nga hyrja ne fuqi e ketij ligji .
C. PËRVOJA TË MËPARSHME DHE AKTUALE/NË VAZHDIM NË BNV
(kopjojeni seksionin C për të gjitha nismat BNV që keni).

Keshilli i qarkut ka bashkepunuar dhe bashkepunon me njesit vendore :

Ne zbatim te Ligjit Nr.9780,date 16.07.2007“Per inspektoriatin”dhe Ligjit Nr.10119,date
23.04.2009 “Per planifikimin e territorit”,duke lidhur aktmarrveshje per inspektoriatin
ndertimor .
11. Emërtimi i BNV-së :
Komunat Sinje,Kozare,Vertop, Lumas,Terpan ,Cukalat,Roshnik, Gjerbes,Potom
Vendreshe dhe Çepan.

12. Lista e K/B pjesëmarrëse.
Ne zbatim te Ligjit Nr.9780,date 16.07.2007“Per inspektoriatin”, te gjitha njesit vendore
te qarkut Berat,jane pjesemarrese.
1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

13.Cila K/B ishte e para që ndërmori nismën për bashkëpunim? Ju lutem vendosin emrin.
Komuna Sinje .

14.Objektivat e bashkëpunimit, ju lutem, në listën e mëposhtme të funksioneve vendosni X
tek TË GJITHA funksionet e përfshira :
Me një qëllim të vetëm

X Shumë funksionale

E papërcaktuar

1

Zhvillimi ekonomik lokal

2

Promovimi i turizmit

16
6
17

3

Tregjet

18

Rrugët, trotuaret dhe sheshet vendore

4

Rrjeti lokal i tregtimit

19

Furnizimi me ujë dhe kanalizimet

5

Ujitja

20

Ndriçimi i rrugëve dhe dekorimi i qyteteve

6

Policia bashkiake

21

Mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave publike

7

Taksat dhe tarifat vendore

22

Zhvillimi dhe nxitja e biznesit të vogël

8

Arsimi tetëvjeçar

23

Shërbimet sociale (shtëpitë e fëmijës dhe azilet)

9

Arsimi i mesëm

24

Shërbimet e transportit dhe tranzitit publik

X

Planifikimi urban, menaxhimi i territorit

X

Lejet e ndërtimit (KRRT)

10

Kujdesi shëndetësor parësor

25

Licensimi i transportit

11

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore

26

Shërbimet e funeralit dhe varrezave

12

Aktivitete argëtuese

27

Mbrojtja e pyjeve, kullotave, e burimeve natyrore

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta

28

14

Strehimi

29

Shërbimet veterinare

15

Asistenca sociale

30

Të tjera

13

X

x

Mbrojtja mjedisore

13. Cila është forma ligjore e BNV-së suaj?
a.

OJQ

b.

kompani aksionere

d.

forma ligjore është ende në diskutim

X

kontratë
tjetër

f.

(ju lutem, specifikojen)

14. Financimi i BNV-së suaj; cilët janë kontribuesit dhe në çfarë përqindjeje:
KONTRIBUES
donator (ë)

x
x

FINANCIMI NË % I BUXHETIT TË BVVsë
%

financimi nga donatori (ët)

qeveria qendrore

60

%

financim nga qeveria qendrore

K/B

40

%

financim nga K/B

Bashkia/komuna juaj

%

financimi juaj

tjetër

%

financim tjetër

%

TOTALI I BUXHETIT TË BNV-SË

nuk e di

100

15. Ju lutem, përdorni hapësirën e mëposhtme nëse doni të jepni informacion shtesë:
Plani Rajonal per Menaxhimin e Mbetjeve qe kerkojme te hartojme, te kete qellime
ne vetvete qe te jete nje mjet komunikimi ku te parashtron problemet ne fushen e
menaxhimit te mbetjeve urbane duke shpjeguar ndryshimet qe duhen bere dhe duke
percaktuar prioritetet e veprimit ,gjithashtu ky plan te jete nje sfide per te gjithe aktoret
per te gjetur menyren me te mire per te kontribuar ne krijimin e nje mjedisi te paste, me
standarte dhe qe reflekton qytetari.
Me kete plan qe duhet te hartojme kerkojme te anlizojme situaten aktuale te
menaxhimit te mbetjeve urbane ne qytet e disa komuna (organizimin,administrimin,
rregulloret,financat,operimi dhe menaxhimin),te identifikoi mangesit ,te vleresoi pikat e
forta dhe te dobta ,te propzoi rekomandime dhe permiresime dhe te percaktojme
vizione, qellime dhe objektiva te reja; afatshkurtra ,afatmesme dhe afatttttttttgjataaa .

Shpresojme se ky dokument do te sjell bashke qellimet dhe objektivat e planit
kombetar te menaxhimit te mbetjeve urbane duke i integruar dhe vendosur ato ne
konteksin vendor ku roli i qytetarit eshte i patjetersueshem.

