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Në udhën time dhe të ekipit tim për të konceptuar këtë material, kam patur bekimin, mbështetjen, bashkëpunimin, 
mentorimin dhe frymëzimin e mjaft palëve, të cilët gjej rastin t’i falenderoj këtu:

˃  Ambasadën e Holandës për mbështetjen e vazhdueshme për Bashkinë e Burrelit

˃  Fondacionin FLAG me ekipin e tij që lehtësoi dhe mbështeti përpjekjen e bashkisë dhe komunitetit për 
planifikim

˃  përfaqësuesit e Qarkut Diber, drejtorinë e zhvillimit, që ndoqi hap pas hapi proçesin duke artikuluar 
drejtimet e strategjisë rajonale

˃  Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin që ofroi perspektivën gjinore

˃  si dhe çdokënd që në ndërgjegjen e tij ka patur vullnetin e mirë të kontribuojë për vazhdimësinë e 
zhvillimit të qëndrueshëm të Burrelit.

Një shprehje thotë: “Kujdes nga çfarë mendoni, se një ditë ajo mund të bëhet realitet.” Ju garantoj që e kemi 
menduar me kujdesin e duhur.

Adelina Farrici
Kryetare e Bashkisë Burrel

Fjala e Kryetares së Bashkisë
Të nderuar banorë të Bashkisë Burrel
Dokumenti që po ju prezantojmë përbën Strategjinë e Zhvillimit të Qëndrueshëm të bashkisë sonë për 18 vitet e 
ardhshme. Që nga dita e hartimit të këtij Plani, ndryshimet dhe investimet në bashkinë tonë do të jenë të orientuara 
sipas qëllimeve strategjike, arritja e të cilave do të sigurojë zhvillimin që të gjithë dëshirojmë. Qyteti i Burrelit është 
vendi i kulturës, traditës dhe vlerave të mëdha historike.

Ky plan strategjik është vizualizimi në letër dhe në projekt i vizionit tonë për Burrelin, një strategji e cila na jep 
kënaqësinë ta publikojmë duke demonstruar synimin tonë, që kjo të jetë një Strategji e Zhvillimit të Qëndrueshëm 
të Burrelit.

Që kjo të realizohej mbi baza solide, i dhamë rëndësi këshillimit dhe rrahjes së ideve mbi çdo detaj të planit në 
formën e këtij drafti. Inputi i konsideruar i 81 përfaqësuesve të komunitetit dhe institucioneve, kontributi i anëtarëve 
të Këshillit Bashkiak, rekomandimet e biznesit Burrelas dhe frymëzimi nga eksperienca të bashkive në shtete të 
ndryshme, janë faktorët që përçojnë një vëllim pune të denjë për publikimin e për ta bërë të  respektueshëm për 
kohën që i dedikon lexuesi.

Drejtimet kryesore që plani strategjik paraqet janë:

˃  Korniza për të zhvilluar qytetin për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e qytetarëve tanë dhe brezave 
që do të vijnë për mirëqenie e siguri në një mjedis të gjelbëruar e modern

˃  për të shprehur aspiratat e integrimit evropian

˃  për të rigjallëruar origjinën e trashëgiminë e mbretit të Shqiptarëve

˃  për të shprehur solidaritet dhe progres për komunitetin

˃  për dinamizëm ekonomik dhe partneritet jetik me sipërmarrjet

˃  për të arritur një ekuilibër mes vizionit frymëzues dhe realizimit të zbatimit të saktë

˃  kuadri i qartë na jep besimin për të shkuar përpara dhe për të bërë kaq shumë për fëmijët tanë që të 
ndjehemi krenarë për perspektivën që i krijojmë

˃  për të promovuar turizmin dhe kthimin në një destinacion të pëlqyeshëm për këdo që e viziton

˃  për të ndryshuar mendësinë dhe për t’u ofruar më shumë shanse të rinjve të kontribuojnë për administratën 
publike dhe të kenë një mundësi domethënëse në karrierat e tyre

˃  për të promovuar profesionalizmin dhe rritjen e kapaciteteve me një stil jetese të shëndetshëm dhe që 
ofron mundësi integrimi në epokën e internetit dhe të medias sociale, pavarësisht vendndodhjes

˃  për një jetë të shëndetshme dhe kuptimplotë.
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Plani prezanton ambicien për përparim, shtjellon aspiratat zhvillimore dhe vlerat që ndan komuniteti, qeveria dhe 
bizinesi i Burrelit në funksion të rritjes së ekonomisë dhe mirëqenies. Vizioni 2030 e prezanton komunitetin tonë të 
bashkuar dhe të dakortësuar në atë se çfarë është e ardhmja e tij e dëshiruar dhe cilat janë objektivat që synojmë 
të arrijmë, si dhe orienton rrugën që duhet ndjekur për të zhvilluar Burrelin në 17 vitet e ardhshme. 

Plani përbën kushtetutën zhvillimore të Burrelit dhe ofron një kornizë të konsoliduar politikash multi sektoriale 
që i mundësojnë qytetit, komunitetit dhe partnerëve koordinimin e përpjekjeve dhe burimeve për të siguruar 
rritje të qëndrueshme sociale, konkurrueshmëri rajonale, integrim të shpejtë në hapësirën kombëtare e evropiane, 
zhvillimin e një qyteti ekologjikisht të qëndrueshëm dhe një komuniteti shoqërisht gjithëpërfshirës. Ai përbën 
përpjekjen madhore për të bërë transparente politikat e zhvillimit strategjik dhe ndërhyrjet prioritare që synojnë 
ndërtimin e një  komuniteti të sigurt, të shëndetshëm dhe optimist.

Plani ofron një qasje të integruar të zhvillimit afatgjatë të komunitetit, dhe shërben si udhëheqës i zhvillimit 
strategjik të bashkisë në harmoni me strategjitë rajonale, kombëtare dhe evropiane dhe në bashkëpunim e 
partneritet me aktorë publik e privatë. Ai synon të korrigjojë faktorët që kanë pasur deri tani një ndikim negativ 
në zhvillimin ekonomik, social e mjedisor të bashkisë dhe të maksimalizojë vlerat, avantazhet dhe potencialet 
vendore. Si i tillë Plani është një dokument që sanksionon përpjekjet sistematike që angazhohemi të ndërmarrim 
për të përballuar sfidat, menaxhuar ndryshimet e planifikuara dhe rritur mirëqenien e komunitetit.

Plani që kemi hartuar bazohet në katër shtyllat e zhvillimit të qëndrueshëm: atë ekonomik, social, mjedisor e 
kulturor. Ai bashkon komunitetin dhe qeverinë bashkiake në avancimin e cilësisë së jetës dhe përcaktimin dhe 
zbatimin e politikave që udhëheqin zhvillimin në këto katër përbërës zhvillimor. 

Plani i jep formë zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të Burrelit dhe orienton strategjitë, planet sektoriale të 
Bashkisë, duke i kontribuar njëkohësisht rritjes së efektivitetit të menaxhimit të punëve dhe shërbimeve bashkiake. 
Ai do të disiplinojë përpjekjet dhe burimet për çështjet e zhvillimit strategjik ekonomik e social, veprimtarinë 
vendimmarrëse, alokimin e fondeve, dhe do të udhëzojë proçesin e buxhetimit vjetor dhe afat mesëm.

Plani jonë përfaqëson një përpjekje madhore për të sjellë një ndryshim të madh edhe në mënyrën dhe cilësinë 
e qeverisjes, në proçesin e vendimmarrjes dhe bashkëpunimit mes aktorëve publik dhe privatë. Ai ka hedhur 
tashmë themelet për partneritete funksionale dhe ka ngjallur një krenari civile të banorëve. Mjaft njohuri e 
kontribute nga komuniteti, bashkia dhe agjencitë qeveritare dhe joqeveritare janë dëgjuar dhe konsideruar në 
proçesin e hartimit të Planit, gjë e cila ka siguruar pronësinë e nevojshme të komunitetit dhe vendimmarrësve 
vendorë dhe angazhimin e tyre për zbatimin, monitorimin dhe rifreskimin e institucionalizuar dhe transparent të 
Planit. Ai afron dhe udhëzon bashkinë dhe komunitetin në konsolidimin e një platforme komunikimi, debatimi e 
bashkëpunimi mes aktorëve zhvillues në mënyrë  të hapur dhe gjithëpërfshirës, shton efektivitetin e përpjekjeve 
zhvilluese shumëpalëshe, dhe ndërkohë e pajis bashkinë me një dokument për të lobuar në mënyrë profesionale 
tek qeveria qendrore dhe donatorët.

Plani ynë demonstron se qeveria  bashkiake, si autoriteti ku kulmojnë interesat publike të grupeve të ndryshme 
të komuniteti tonë, do të luajë rol kyç në promovimin, buxhetimit, dhe koordinimin e Planit. Objektivi që ka Plani 
për një qeverisje bashkiake të mirë, moderne, të hapur, të zgjuar dhe të orientuar drejt partneriteteve publiko-
private është një garanci për të udhëhequr dhe mbështetur realizimin e vizionit dhe objektivave të Planit me 
vendimmarrje të përgjegjshme dhe efektive.

Ky nuk është një Plan i ngurtë, por një dokument i gjallë që do të trupëzojë një proçes konsultimesh të vazhdueshme 
dhe do të reflektojë sfidat, nevojat dhe pritshmëritë e komunitetit dhe avancimet në nivel kombëtar dhe rajonal. 
Ne jemi optimistë se Vizioni ynë do të inspirojë banorët dhe qeverinë bashkiake të jenë aktivë, dinamikë dhe 
ambiciozë në rritjen e mirëqenies dhe dinjitetit njerëzor të komunitetit.

rëndësia e planit për 
komunitetin tonë
Iniciativa që mori bashkia jonë për hartimin e Plani Strategjik 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm është në kuadër të përpjekjeve 
për ushtrimin e funksionit të saj ligjor si nxitëse, përkrahëse 
dhe mbështetëse e zhvillimit dhe avancimit ekonomik e 
njerëzor të Burrelit. 
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Korniza e politikave
Filozofia e planit 

Komuniteti jonë beson në integrimin e shpejtë të shoqërisë dhe ekonomisë së Burrelit në rajonin e Dibrës, dhe 
në anëtarësin e Shqipërisë në BE brenda afatit 2030 të vizionit tonë. Kjo ka qënë shtysa kryesore që Këshilli i 
Partneritetit për Zhvillim Strategjik të Qëndrueshëm (KPZhSQ), në formulimin e Planit, ndoqi përqasjen e 
orientimit dhe harmonizimit të  Planit me strategjinë e Qarkut Dibër, ato kombëtare dhe Europiane. 

Në perspektivën europiane të zhvillimit të Shqipërisë, Plani adreson sfidat e kohezionit ekonomik, social dhe 
territorial dhe vështirësitë e përfshirjes produktive të komunitetit tonë në përparimin shoqëror, ekonomik, 
kulturor e teknologjik, dhe ndërkohë thekson përpjekjet për demokraci vendore funksionale, barazi gjinore dhe 
akses të grupeve të disavantazhuara . Në trajtimin e këtyre sfidave dhe me përballjen me zhvillimet dhe standartet 
kombëtare, rajonale dhe të BE-së, KPZhSQ mori në konsideratë vizionin, objektivat, shënjestrat dhe treguesit 
e Planin Strategjik të Qarkut Dibër 2013-2016 të prezantuara nga stafi i Këshillit të Qarkut gjatë takimeve për 
formulimin e Planit. 

Përsa i përket strategjive në nivel kombëtar, KPZhSQ dhe ekipi që e mbeshteti morën në konsideratë disa strategji 
kyçe kombëtare, si Strategjinë e Shqipërisë për Zhvillim dhe Integrim 2007- 2013 dhe draftin 2014-2020, Strategjinë 
Kombëtare për Arsimin Parauniversitar 2009-2013, Strategjinë Kombëtare për Bujqësinë 2007-2013, Strategjinë për 
Zhvillimin e Inovacionit dhe Teknologjisë së SME-ve 2011-2016, Strategjinë Ndërsektoriale të Mjedisit 2013-2020, 
Strategjinë e Zhvillimit të Sektorit të Trashëgimisë Kulturore 2005-2013, Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit 2007-
2013, Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore 2011-2015, Strategjinë e Mbrojtjes Sociale 2007-2013, Strategjnë 
dhe Planit Kombëtar të Mbetjeve 2011-2025, Strategjinë e Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve 2011-2017, Strategjinë 
për Rininë 2007-2013, Strategjinë Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit 2008-2013, Plani Kombëtar i 
Efiçenës së Energjisë 2010- 2018.

Harmonizimi i Planit në strategjitë e mësipërme, si dhe me Objektivat e Mijëvjeçarit të Kombeve të Bashkuara 
dhe Strategjinë Europa 2020, do t’i mundësojnë bashkisë dhe komunitetit tonë ndjekjen e vizionit dhe arritjen e 
objektivave të Planit, konsolidimin e bashkëpunimin me agjencitë qeveritare dhe ato të asistencës ndërkombëtare, 
dhe njëkohësisht zbatimin e politikave dhe arritjen e objektivave dhe shënjestrave në nivel kombëtar, europian 
dhe botëror.

Këndvështrimi gjinor i planit
Si pjesë të përpjekjeve të saj për një qeverisje të mirë, Bashkia e Burrelit, ka synuar dy vitet e fundit të adresojë 
më mirë problemet e pabarazisë gjinore, si dhe të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Në vijim të Strategjisë 
Kombëtare për Barazinë Gjinore, kundër Dhunës me Bazë Gjinore dhe Dhunës në Familje (2011-2015), si dhe në 
zbatim të kuadrit përkatës ligjor dhe nënligjor, Bashkia ka synuar të kombinojë të dy rrugët e njohura për integrimin 
gjinor në politikat vendore të zhvillimit: të parashikojë programe dhe ndërhyrje specifike për fuqizimin e grave 
dhe ndryshimin e statusit të tyre në qytet dhe zonat përreth tij, si dhe të ndërfusë analizën dhe konsideratat 
gjinore në çdo aspekt tjetër të planifikimit vendor. Kështu, Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Burrelit 
përbën në të njëjtën kohë një plan veprimi të Strategjisë Kombëtare në nivelin vendor, por edhe një plan zhvillimi 
të ndjeshëm nga pikëpamja gjinore dhe që adreson me kujdes sfidat e zhvillimit të grave dhe burrave në këtë zonë. 
Për realizimin e integrimit gjinor në Strategjinë e Zhvillimit të Burrelit, por edhe për të shtruar rrugën drejt një 
qeverisjeje më të përgjegjshme nga pikëpamja gjinore, ka dhënë një kontribut të konsiderueshëm teknik Programi 
i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin (UNDP) në Shqipëri, me mbështetjen financiare të Qeverisë së Suedisë.  Ky 
kontribut vjen në zbatim të Programit të Bashkëpunimit Kombe të Bashkuara–Qeveri shqiptare (2012-2016).
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Plani nxjerr në pah vizionin dhe qëllimet strategjike që ka komuniteti ynë për zhvillimin e tij, dhe udhëzon e 
konsolidon përpjekjet e bashkisë dhe komunitetit për të zhvilluar një mjedis mbështetës dhe favorizues për 
integrimin në BE, zhvillimin e komunitetit, zhvillimin rajonal dhe atë të biznesit. Bashkia dhe aktorët në proces, 
kanë synuar që nëpërmjet planit dhe përqasjes së përpilimit të tij, të mund të:

˃ sigurojnë një dokument orientues në përcaktimin e drejtimeve të ardhshme të rritjes ekonomike për 
komunitetin dhe qeverinë vendore 

˃ krijojnë një shembull të një procesi strategjik vendimmarrës që përfshin bashkëpunimin mes politikanëve 
vendorë dhe komunitetit të biznesit

˃ lehtësojnë përpjekjet për bashkëpunim mes partnerëve publikë dhe privat për një zhvillim të koordinuar 
të bashkisë

˃ krijojnë një kornizë vendimmarrëse për çështje të rëndësishme si mjedisi e shërbimet publike, 
infrastruktura e planifikimi urban dhe bashkëpunimi me biznesin

˃ krijojnë një eksperiencë të re dhe vendosjen e një kulture të planifikimit të zhvillimit ekonomik

˃ krijojnë një mjedis të favorshëm për zhvillimin dhe zgjerimin e bizneseve ekzistuese, sepse ne besojmë se 
vetëm në një komunitet ku bizneset ekzistuese janë të kënaqura, ka shanse për krijimin e bizneseve të reja

˃ ndikojnë në politikat e financimit dhe mbështetjes teknike të qeverisë qendrore dhe agjencive donatore

˃ ofrojnë bashkisë sonë autoritetin e duhur drejtues që kërkohet në planifikimin e zhvillimit ekonomik

˃ mundësojnë një qeverisje vendore transparente, efektive dhe që i përgjigjet me profesionalizëm nevojave 
dhe kërkesave të pritshmërive të banorëve dhe vizitorëve.

Plani ynë strategjik është sinkronizuar më së miri me qëllimet e zhvillimit rajonal dhe objektivave të Dibrës dhe i 
kontribuon zhvillimit të Dibrës me burime dhe projekte që ndikojnë përtej komunitetit tonë.

Bashkimi Evropian i sheh tregjet rajonale si shumë më të mëdha sesa zonat lokale. Zona e Dibrës është e lidhur 
ngushtësishtë me tregjet më të largëta, duke filluar me kryeqytetin shqiptar Tiranën, gjeografikisht më të largët, si 
dhe me tregjet përtej kufirit në Maqedoni dhe Kosovë.

Katër kapitujt e parë nga të 35 përbërëse të acquis communautaire të BE-së, trajtojnë politikën e saj mbi lëvizjen e 
lirë të mallrave, lirinë e lëvizjes për punëtorët, të drejtën e organizimit dhe lirisë për të ofruar shërbime dhe lëvizjen 
e lirë të kapitalit. Për politikën e parë të sipërpërmendur, kapaciteti administrativ është thelbësor për të njoftuar 
kufizime mbi tregtinë dhe për zbatimin e masave horizontale dhe procedurale në fusha të tilla si standartizimi, 
akreditimi, metrologjia dhe mbikëqyrja e tregut.

Ky plan strategjik për zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit përfshin këtë kuadër më të gjerë, veçanërisht në 
rastet kur asetet e bashkisë kërkohen veçanërisht në rajonin e Dibrës dhe në tregun më të gjerë. 

Parimet orientuese
Plani ynë strategjik synon të gjenerojë zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit tonë, në përputhje me politikën e 
BE-së:

Zhvillimi i planit
Filozofia e planit dhe integrimi evropian
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FaZa 1. organizimi dhe instalimi i Strukturave për vlerësimin, planifikimin dhe monitorimin

Kjo fazë përfshin:

•	 ngritjen e Këshillit të Partneritetit për Zhvillimin e Qëndrueshëm, me Vendim të Këshillit Bashkiak 
për të ndihmuar komunitetin dhe qeverisjen bashkiake në çështjet e politikave dhe prioriteteve të 
zhvillimit strategjik, në hartimin, zbatimin, vlerësimin dhe rishikimin e Planit Strategjik për Zhvillimin 
të Qëndrueshëm të Bashkisë dhe dokumenteve të tjerë strategjikë. Këshilli bart përfaqësimin e 
aktorëve, faktorëve dhe partnerëve zhvillues në bashki në mënyrë të institucionalizuar për të dhënë 
kontribut të drejtpërdrejtë në vendim-marrje, politikëbërje dhe zhvillim afatgjatë të komunitetit; 
Këshilli i Partneritetit përbëhet nga pesë komisione tematike: Zhvillim Ekonomik, Biznesi dhe Burimet 
Natyrore; Zhvillimi i Territorit dhe Mjedisi Natyror; Infrastruktura dhe Shërbimet Publike; Zhvillimi dhe 
Shërbimet Shoqërore, Fuqia Punëtore dhe Qeverisja dhe Jeta Komunitare, Kultura, Arti dhe Sporti. 

•	 ngritjen e bordit të menaxhimit që koordinon përpjekjet e përgjithshme për vlerësimin dhe planifikimin, 
me urdhër të Kryetares së Bashkisë.

•	 ngritjen dhe organizimin e Drejtorisë së Zhvillimit brenda strukturës bashkiake, parakushti kryesor për 
hartimin dhe zbatimin e suksesshëm të planit.

FaZa 2. Vlerësimi i ekonomisë vendore

Ky stad kërkoi një përpjekje të konsiderueshme në: 

•	 ndërmarrjen e një anketimi me biznesin mbi mjedisin lehtësues për të kryer biznes, me 12 për qind të 
bizneseve në bashki

•	 mbledhjen e një grupi të përcaktuar të statistikave dhe analizën e trendit të zhvillimit. Kjo analizë, 
së bashku me vlerësimin e planit të mëparshëm siguron bazën për zhvillimin e strategjisë. Fushat e 
vlerësimit janë përcaktuar në koordinim me analizën e kryer në nivel rajonal, Qarkun e Dibrës, dhe kanë 
ndjekur demografinë dhe mjedisin hapësinor, kohezionin social, shëndetësinë dhe arsimin, mjedisin, 
qasjen në infrastrukturë dhe shërbime dhe trashëgiminë kulturore dhe historike.

FaZa 3. Procesi i përpilimit të Planit

Përmes katërmbëdhjetë takimeve plenare dhe të komisioneve të Këshillit të Partneritetit për Zhvillimin e 
Qëndrueshëm, ku morën pjesë 81 pjesëmarrës, të mbështetura dhe lehtësuara nga FLAG, me perspektivë gjinore 
përforcuar nga PNUD, u zhvillua: 

•	 analiza SWOT

•	 vizioni

•	 pesë qëllimet strategjike

•	 pesëmbëdhjetë objektivat

•	 pesëdhjetë-gjashtë treguesit matës të objektivave

•	 28 programet e zhvillimit 

•	 dhe më shumë se njëqind projekte. 

Rruga nga vizioni për tek qëllimet, objektivat, programet dhe projektet është paraqitur nëpërmjet matricës 
strategjike.

Zhvillimi i Qëndrueshëm përbën plotësimin e nevojave të gjeneratave të tanishme pa rrezikuar aftësinë e brezave 
të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre. Ky është një vizion i progresit që integron objektivat imediate me ato 
afat-gjatë, veprimin lokal me atë global, dhe i trajton çështjet sociale, ekonomike dhe mjedisore si komponentë të 
pandashme dhe të ndërvarura të progresit njerëzor.

Parimet orientuese të bashkisë dhe Këshillit të Partneritetit1 në formulimin e Planit Strategjik përfshijnë si më 
poshtë:

˃ suksesi ekonomik balancohet me cilësinë e jetës

˃ rritja ekonomike balancohet me kërkesat sociale dhe mjedisore

˃ qeveria bashkiake është një faktor kyç në përmirësimin e klimës vendore për investime

˃ bashkëpunimi midis qeverisë bashkiake, bizneseve dhe shoqërisë civile është një element kyç në progresin 
e qëndrueshëm ekonomik

˃ planifikimi strategjik është një proces gjithëpërfshirës, i integruar dhe i institucionalizuar në bashki

˃ plani strategjik i zhvillimit të qëndrueshëm përcakton drejtimet kryesore për zhvillimin ekonomik, por 
nuk e kontrollon atë

˃ synohet përmirësimi i mjedisit të biznesit në tërësi dhe jo mbështetje e bizneseve individuale

˃ ruajtja dhe mbështetja e bizneseve ekzistuese është po aq e rëndësishme sa tërheqja e bizneseve të reja, 
sepse përbëjnë mjet shumë të mirë marketimi për të përkrahur klimën e biznesit

˃ zhvillimi i punësimit duke përdorur burimet e brendshme është më i rëndësishëm se krijimi i punësimit 
duke përdorur faktorët e jashtëm

˃ krijimi i partneriteteve publike– private në vendimmarrje dhe në përmirësimin e ekonomisë vendore është 
i rëndësishëm

˃ sektori privat është gjeneruesi kryesor i zhvillimit ekonomik.

Metodologjia
Procesi është udhëzuar përmes hapave metodologjike të përpiluara nga FLAG bazuar në përqasjen dhe drejtimin 
e Grupit të Bankës Botërore. Kjo metodologji ofron hapësirë për përthithjen e risive si nga grupe të ndryshme 
komunitare apo biznesi, ashtu dhe për menaxhimin dhe udhëheqjen nga qeveria.

Procesi i planifikimit strategjik u shoqërua me aktivitete të forcimit të kapaciteteve dhe lehtësimit profesional të 
forumeve të diskutimit. Procesi kërkoi veprim të bashkërenduar të një sërë individësh dhe grupesh të ndryshme, 
si dhe krijimin e një kuadri të përshtatshëm organizativ për planifikim. Fazat e mëposhtme strukturuan procesin 
e planifikimit:

1  Këshilli i Partneritetit, ngritur në bazë të vendimit të këshillit bashkiak, bart përfaqësimin e aktorëve, faktorëve 
dhe partnerëve zhvillues në bashki në mënyrë të institucionalizuar për të dhënë kontribut të drejtpërdrejtë në vendim-
marrje, politikëbërje dhe zhvillim afatgjatë të komunitetit
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Vështrim mbi 
komunitetin e Burrelit 

FaZa 4. organizimi dhe rrjetëzimi për zbatimin e Planit

Bashkia ka komunikuar në mënyrë të vazhdueshme me bizneset, OJF-të, agjencitë qeveritare dhe donatorët për 
të çuar përpara zbatimin e planit. Një sërë projektesh kanë filluar zbatimin. Formularë  fillestarë për të sjellë së 
bashku strategjinë dhe buxhetin afatmesëm të bashkisë janë përpiluar me mbështetje  të VNG-International.

FaZa 5. Planifikimi  i Monitorimit dhe Vlerësimit

Strukturat për monitorimin e planit janë ngritur përmes vendimit të Këshillit Bashkiak per  krijimin e Këshillit 
të Partneritetit për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Bashkia kreu një analizë të plotë të zbatimit të strategjisë së 
mëparshme të zhvillimit në drejtim të arritjeve të saj për çdo projekt dhe çdo objektiv (Figura 1:. Pema e  vlerësimit 
të strategjisë, Burrel). Vlerësimi përfshin analizën e financimit në nivel projekti, nivel objektivi dhe qëllimi duke 
përfshirë këtu edhe specifikimin e burimeve të financimit për strategjinë në tërësi dhe çdo qëllim në veçanti.

Perceptimi i komunitetit në lidhje me arritjet e objektivave të planit u realizua nëpërmjet intervistave përfaqësuese. 
Raport i plotë vlerësimi është paraqitur dhe miratuar nga Këshilli Bashkiak. 

Bashkia jonë, Burreli, prezanton me këtë botim strategjinë e re (Shtojca 4: Vendimi i Këshillit Bashkiak për 
miratimin e strategjisë) duke ndërmarrë kështu të gjitha fazat e procesit të planifikimit. Burreli, së bashku me 
bashkitë e tjera të qarkut Dibër dhe komunën Kastriot, përbëjnë pararojë të njësive vendore në Shqipëri duke 
përmbushur jo vetëm ciklin e përpilimit por  dhe atë të llogaridhënies dhe vlerësimit të strategjisë. 

Figura 1: Pema e  vlerësimit të strategjisë, Burrel

 

17

Bashkia Burrel

16

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030



Figura 1 Ndryshimi i popullsisë 2004-2011

Burimi: Bashkia Burrel 

Bashkia ka nivelin më të lartë të urbanizimit në qarkun e Dibrës me një dendësi prej 8,758 banorë për km2, e 
akomoduar në një sipërfaqe prej 140 ha ose 1.4 km2. Niveli i lartë i urbanizimit shoqërohet dhe me numrin e 
familjeve që është rritur me 17% në vitin 2011, krahasuar me vitin 2004. 

Tabela 1 Struktura e popullsisë sipas grupmoshës për vitin 2010

Grupmosha 0-14 vjeç 15–64 vjeç 65 + Totali

Numri 4,007 6,421 7,327 17,755

Përqindja 22.57 36.16 41 100

Burimi: Këshilli i Qarkut Dibër

Të dhënat e mësipërme flasin për një raport 176%, të varësisë totale ndaj grupmoshës që përbën forcën aktive të 
punës, asaj ndërmjet moshës 15 deri në 64 vjeç. Kjo tregon që në tri persona njëri përbën forcën aktive të punës. 
Të dhënat tregojnë për një rritje të koeficientit të varësisë së të moshuarve, 113%, krahasuar me atë prej 99% në 
nivel qarku në vitin 2010. Numri i popullsisë në grupmoshën 65 vjeç e sipër ka ndryshuar nga 602 individë në vitin 
2003, në 7,327 banorë në vitin 2010. Popullsia e Bashkisë Burrel, në masën dërrmuese i përket dhe ushtron besimin 
mysliman.

Zhvillimi hapsinor 
Qyteti i Burrelit është një qytet i ideuar dhe ndërtuar që në fillimet e viteve 1930. Plani fillestar rregullues është 
projektuar nga arkitektë dhe urbanistë italianë dhe shqiptarë. Pas vitit 1944 janë ruajtur në përgjithësi linjat 
kryesore të këtij Plani Rregullues, duke shtuar sipërfaqen e tij. Në fillim të viteve 1990, me Vendim të Këshillit 
të Ministrave Nr. 394, datë 24.10.1991, qyteti i Burrelit zgjerohet me 40 ha duke e çuar sipërfaqen e përgjithshme 
urbane të tij në 140 ha ose 1.4 km2. Sipas planit urban ekzistues, Bashkia e Burrelit është e ndarë gjithsej në nëntë 
zona, nga të cilat katër janë zona banimi ku bëjnë pjesë lagjet Partizani, Pjetër Budi, Drita dhe Lagjia e Re. Pjesa e 
sipërme e qytetit i është dedikuar zonës industriale, e quajtur ndryshe dhe SMT, e cila deri në vitet ’90, përfshinte 
në hapësirat e saj të gjithë repartet që bënin të mundur shërbimet përpunuese. Aktualisht, kjo zonë është jashtë 

Shtrirja gjeografike 
Qyteti i Burrelit gjendet në zonën verilindore të Shqipërisë, midis koordinatave gjeografike 41o e 26` dhe 41o e 47` 
gjerësi veriore dhe 19o e 52` dhe 20o e 14` gjerësi lindore. Qyteti është i vendosur në një tarracë lumore të rrafshët 
me lartësi 320 metra mbi nivelin e detit dhe është i rrethuar nga male. Në veri dhe lindje kufizohet me Luginën e 
Matit, nga ana jugore qyteti kufizohet me Përroin e Batrës së Vogël dhe në perëndim nga zalli i Gërmanit. Sipërfaqja 
e përgjithshme është rreth 140 ha dhe administrohet nga Bashkia Burrel. Burreli gjendet në mes të aksit rrugor 
Tiranë-Peshkopi duke qenë i pozicionuar 86 km nga Tirana, dhe 87 km nga Peshkopia, qendra e Qarkut të Dibrës. 

Nga pikëpamja klimatike Burreli shtrihet në një zonë klimatike mesatare kontinentale të karakterizuar me dimër 
të ftohtë dhe të lagët, verë të nxehtë dhe të thatë. Temperaturat në qytetin e Burrelit luhaten nga minimumi -15oC 
deri në 38oC. Reshjet janë të bollshme me një mesatare shumëvjeçare mbi 1600 mm në vit.

Sfondi historik 
Trevat, ku sot shtrihet dhe Bashkia e Burrelit janë banuar së paku 7000 vjet para lindjes së Krishtit. Kërkimet arkeologjike, 
kanë zbuluar gjurmë materiale të popullimit të kësaj treve qysh nga periudha e paleolitit të mesëm në neolit e më pas. 
Gjetjet e shumta arkeologjike në vendin e quajtur Suka e Lepurit, në periferi të qytetit, si enë të formave e tipave të 
ndryshëm, objekte metalike si vegla pune, armë dhe stoli, tregojnë për një zhvillim ekonomik të hershëm.

Emri Burrel ndeshet për herë të parë në shekullin XV në trajtën Bujril dhe në një variant tjetër Burril. Përmes tij 
kalonte rruga e lashtë Dyrrah-Zgërdhesh (qytet në afërsi të Mamurrasit dhe Krujës), Qafë Shtamë-Stelush (Varosh) 
dhe vazhdonte për në Kosovë dhe Dibër. Ky toponim mendohet se ka lidhje me pozicionin gjeografik, një fshat i 
vendosur në një vend me kthesë në formën e bërrylit të krahut. 

Edhe gjatë shekullit XVII ky vendbanim vazhdon të identifikohet me emrin Burril. Ndërsa pas vitit 1904 shfaqet 
me emrin Burrel. Burreli deri në vitin 1922 ka qenë fshat, jo qendër domethënëse administrative. Në vitin 1922 
qendra administrative që ndodhej në Komsi (7 km larg), u shpërngul dhe u vendos në Burrel. Pas këtij viti, ky 
vendbanim gradualisht mori formën e një qendre të rëndësishme urbane. Në vitin 1955 Burreli mori statusin e 
qytetit, aktualisht bashkia kryesore e rrethit Mat. 

Demografia
Popullsia e Bashkisë Burrel përbën 9.5% të popullsisë totale të qarkut të Dibrës. Sipas të dhënave, trendi i rritjes 
të popullsisë së qytetit të Burrelit, në periudhën 2004-2011, ka qenë 2%, ndërkohë që popullsia në Shqipëri dhe në 
qarkun e Dibrës ka pësuar rënie sipas censusit të vitit 2011, 16-25% në nivel qarku , dhe 8% në nivel kombëtar.
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Zhvillimi ekonomik i qytetit të Burrelit nuk mund të shihet i ndarë nga zona që e rrethon. Në rrethin e Matit 
ndodhen disa prej vendburimeve më të rëndësishme të mineralit të kromit. Para viteve 1990 krahas industrisë 
nxjerrëse të këtij minerali, të përqendruar kryesisht në masivin e Bulqizës, përparësi iu dha dhe industrisë 
përpunuese të tij. Uzina e Ferrokromit në Burrel ka qenë industria kryesore e këtij qyteti si dhe burimi kryesor i 
punësimit për banorët e tij para viteve 1990, si dhe pas këtyre viteve ku numri i të punësuarve arrinte në 800 vetë. 

Bizneset private në Burrel 

Sektori i shërbimeve dhe i tregtisë zënë peshën kryesore të bizneseve aktivë në bashkinë e Burrelit me rreth 97% 
të numrit të bizneseve. Aktivitetet kryesore që ofrojnë bizneset në grupin e shërbimeve janë bare, restorante, 
loto, sporte etj. Gjatë periudhës 2006-2012, numri i bizneseve aktivë është rritur me 23%, rreth 8 biznese të rinj për 
10,000 banorë. 

Një nga bizneset private që zë një peshë të rëndësishme në punësimin e grave në qytetin e Burrelit (rreth 100) është 
ai i konfeksioneve. Ndërmarrja është me kapital shqiptar ndërsa produktet dhe lënda e parë sigurohet, kryesisht 
në bashkëpunim, nga sipërmarrjet italiane. 

Tabela 2 Numri i bizneseve aktivë në periudhën 2006-2012

Bizneset sipas aktivitetit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tregti 40 40 45 50 55 60 60
Shërbime 310 305 350 350 361 361 361
Industri prodhimi 5 5 5 10 14 14 14

Total numri i bizneseve 355 350 400 4100 430 435 435

Burimi: Bashkia Burrel, Zyra Tatim Taksave

Punësimi dhe forca e punës

Popullsia në moshë pune përbën 37% të popullsisë totale të bashkisë. Niveli i punësimit në qytetin e Burrelit 
mbetet i ulët. Popullsia ekonomikisht aktive (fuqia punëtore) përbën vetëm 35% të popullsisë së përgjithshme në 
moshë pune. Struktura e punësimit gjatë vitit 2011 tregon se sektori publik mbetet punëdhënësi kryesor (me 52%).

Norma e regjistruar e papunësisë  në vitin 2011 është shumë e lartë 36%, shifër që përbën rreth 29% të normës së regjistruar të 
papunësisë në nivel rajonal. Struktura gjinore e papunësisë është përafërsisht e njëjtë 52% meshkuj dhe 48% femra. 

Burimet natyrore 

Bashkia e Burrelit, për vetë shtrirjen e kufizuar gjeografike të saj, mbështetet dhe shfrytëzon burimet natyrore që 
gjenden në afërsi të saj, kryesisht në rrethin e Matit të cilat janë:

rezervat minerare – minerali i kromit gjendet në sasi të mëdha në Batër Martaneshit, në fshatin Vinjoll dhe 
rrethina të tjera të qytetit të Burrelit. Shfrytëzimi i këtyre burimeve, ofron punësim për shumë individë si dhe 
sigurim të ardhurash nga shitja e tij. 

rezervat ujore – rrethi i Matit është i pasur me rezerva ujore si liqene artificiale (Liqeni i Ulzës, Shkopetit, Midhës, 
Kurdarisë etj,) të cilat përdoren për vaditjen e tokave apo dhe për peshkim nga banorët e zonave. Rrethi i Matit 
dhe lugina e tij përshkohet nga Lumi Mat i cili ka një gjatësi 113 km dhe në pjesën me të madhe të rrjedhës së tij 
është i shfrytëzueshëm, për shembull vendosja e vaskave për rritjen e peshkut.

funksioni dhe në të nuk ushtrohet asnjë aktivitet duke e bërë domosdoshmëri rikompozimin e godinave. Në pjesën 
lindore të qytetit ndodhen godinat e spitalit qendror ku ofrohen një sërë shërbimesh mjekësore. Zonën e gjelbër 
të qytetit e përbëjnë kurora e vendosur përreth qytetit të Burrelit dhe Parku Geraldinë. Në veri-lindje të territorit 
të bashkisë gjenden dhe hapësirat sportive, stadiumi “Liri Ballabani” dhe aneksi i stërvitjes. Zona speciale, mbulon 
zonën ku ndodhet burgu i Burrelit. 

Figura 2 Plani urbanistik i Bashkisë Burrel 

 

Burimi: Bashkia Burrel 

Profili ekonomik
Aktualisht, ekonomia e qytetit të Burrelit mbështetet në tregti dhe shërbime, sektorë që punësojnë numrin 
më të madh të banorëve. Papunësia është në nivele të larta, kryesisht si rrjedhojë e mbylljes dhe paralizimit 
të ndërmarrjeve përpunuese (ish SMT dhe Uzinës së Ferrokromit). Burimi kryesor i të ardhurave vazhdojnë të 
mbeten  dërgesat e emigrantëve, të cilat janë në rënie si pasojë e krizës ekonomike që ka përfshirë vendet fqinjë 
si Greqia, Italia. 
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Prodhimtaria e rrethit të Matit përfshin prodhimet bujqësore, blegtorale si dhe ato të pemëtarisë. Shfrytëzimi i 
rreth 13,542 dynym tokë nga banorët siguron prodhim të mjaftueshëm bujqësor jo vetëm për mbulimin e nevojave 
të vetë fermerëve, por nxjerrjen në treg (në qytet dhe më gjerë) të një pjese të konsiderueshme të prodhimit të 
tyre. E njëjta situatë vlen dhe për prodhimet e pemëtarisë, si p.sh. 300 vreshta të cilat furnizojnë qytetin e Burrelit 
dhe rrethinat e tij me prodhim. Gjithashtu, rrethi i Matit ka traditë në mbajtjen  dhe rritjen e bagëtive të imta 
(dele, dhi, etj.) dhe gjedhëve (lopë). Numri i bagëtive të imta është rreth 66,700 krerë (dele, dhi) dhe gjedhë (lopë) 
janë rreth 10,400 krerë. Produktet e tyre furnizojnë qytetin e Burrelit me prodhim, ndërkohë një pjesë e tyre si 
qumështi e nën-produktet e tij, si dhe mishi tregohen dhe në zona të tjera të vendit. 

Turizmi

Ndër atraksionet më të këndshme turistike që gjenden në territorin e Bashkisë Burrel është Parku “Nëna 
Mbretëreshë Geraldinë”. Ky park është ngritur në kohën e Mbretit Zog dhe  ka një sipërfaqe 2.4 hektarë. Në këtë 
park gjenden një shumëllojshmëri pemësh shumëvjeçare me prejardhje nga shumë vende të botës (Afrikë, Azi, 
etj.). Ky park është i pasur dhe me vlera të tjera kulturore pasi në të gjenden dhe buste të figurave historike të Matit, 
xhamia e qytetit, Pallati i Kulturës, Qendra e të Moshuarve dhe Rinisë, etj. Parku “Nëna Mbretëreshë Geraldinë” 
pret numrin më të lartë të vizitorëve, vendas dhe të huaj, në Bashkinë e Burrelit. Në nëntokën e këtij Parku, gjenden 
tunele të nëndheshme me hyrje-dalje të shumta nga të dy anët e Parkut, që mund të jenë potencial atraktiv për t’u 
shfrytëzuar në të ardhmen.

Ndërkohë që vendndodhja e Bashkisë mundëson akses në një sëre potencialesh turistike natyrore si Liqenet 
akullnajore të Balgjajt (36 km nga qyteti), të Ulzës e Shkopetit (21 km nga qyteti), , Liqeni Midhe (5 km), Përroi 
i Kurvajës 14 km, Përroi i Thanës, ujëvarën e fshatit Bruc 21 km nga Burreli, kanionet e Sekës (Prellë) dhe Flimit 
22 km nga qyteti, Shpella e Pëllumbave 18 km, Guri i Gjatë 18 km, Gurrat e Kacelit 27 km nga qyteti, Gurrat e Gurit 
të Bardhë të Dishës 33 km nga qyteti, drita e madhe Qaf-Murrizës 30 km nga qyteti, Parku i Qafështamës (23 km) 
ashtu si dhe një sërë male si Mali me Gropa 36 km nga qyteti, Mali Sukzëz, Qafë Panja 30 km nga qyteti, Mali 
Llapusha 35 km nga qyteti, Mali Erza, Mali Shemrit, Mali Trollma, Mali i Dejës (41 km) apo dhe shpellat e Përgja 
Lusës, e Nezirit 18 km apo dhe ajo e Këputës 18 km nga qyteti i Burrelit.

Gjithashtu, në afërsi të qytetit të Burrelit gjenden një sërë objektesh të ndryshme kulturore dhe historike që 
përbëjnë një potencial për zhvillimin e turizmit. Kështu, objektet kryesore arkeologjike janë Rruga e vjetër e 
Arbrit, urat e tipit Venecian, si Ura e Allamanit km 18 , Ura e Halilëve 19 km, Ura e Hoxhës 24 km, Ura e Vashës 23 
km nga qyteti etj.. Objektet historike përfaqësohen kryesisht nga kalatë dhe kullat si Kalaja e Skënderbeut 30 km, 
rrënojat Kalasë së Komsis 8 km, Kulla e Dedollit 25 km, Qyteti dhe Kalaja e Varoshit 27 km, kullat e Macukullit 25 
km, Sarajet e Zogut (Burgajet) 14 km, Shtëpia muze e Rexhep Lleshit 28 km, Memoriali i Kuvendit të Dukagjinit 
(1602) 20 km, Varri i Turkut 18 km, Stanet e Nelëve 30 km, vendi prodhimit të barutit në Sherapop 25 km. Ndërkohë 
që rrethi i Matit është i pasur dhe me objekte  kulti si Kisha e Shën Nikollës, Kisha e Kalirecit, Kisha e Fushë Bazës 
16 km, Kisha e Bushkashit 16 km, Kisha e Ulzës 21 km, Kisha e Stojanit 18 km, rrënojat e kishave të Dukagjinit (Shën 
Mëri, Ishtotri) 20 km, rrënojat e kishës së Shën Trinisë 28 km nga qyteti i Burreli. 

Bashkia e Burrelit është e njohur për zhvillimin e aktiviteteve kulturore si Kënga Lirike e Matit, Takimi i Laurantëve, 
Ditëlindja e Ahmet Zogut (8 tetor), Festa e Shën Gjergjit, Folk Fest (31 korrik). Këto aktivitete, të kombinuara me 
potencialet turistike natyrore, historike dhe kulturore të mësipërme, mund të shndërrohen në paketa turistike 
mjaft tërheqëse jo vetëm për turistët vendas po dhe ato të huaj. Aktualisht, kapacitetet e pritjes së turistëve në 
Bashkinë e Burrelit janë 100 shtretër. Ky shërbim ofrohet nga pesë hotele. Numri total i vizitorëve gjatë vitit 2012 
është rreth 3,000 persona. Megjithatë të dhënat rreth gjatësisë së qëndrimit, të ardhurave të gjeneruara prej tyre, 
etj. nuk janë të disponueshme. 
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Shërbimet Financiare 

Shërbimet financiare në qytetin e Burrelit ofrohen kryesisht nga katër banka të nivelit të dytë Raiffaisen Bank, 
Alpa Bank, Banka Credins dhe Societe Generale Albania. Këto banka mbulojnë të gjitha shërbimet financiare, si 
ofrimin e kredive për individë, subjekte private dhe bujqësore, kryerjen e transaksioneve bankare për individë 
dhe biznese, ofrimin e shërbimeve për individë dhe biznese si llogari rrjedhëse, depozita, karta, kalimin automatik 
të pagave për nëpunësit e administratës publike ashtu dhe të punësuarit në biznese private, etj. 

Të dhënat për nivelin e kreditimit mungojnë, por përqindja e ofrimit të kredisë (si për bizneset ashtu dhe individët) 
konsiderohet e lartë. Ndërkohë që vështirësitë për të siguruar dokumentacionin e nevojshëm bën që procesi i 
kreditimit të jetë i vështirë dhe të zgjasë në kohë. 

Kohezioni social, shëndetësia dhe arsimi 
Kohezioni social 

Nga të dhënat e vitit 2012 numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike në Bashkinë e Burrelit është 801, prej 
të cilëve 619 familje trajtohen me ndihmë të plotë dhe 182 me ndihmë të pjesshme me një fond total prej 3.502.500 
lek në vit. Për çdo 1,000 banorë numri i familjeve që përfitojnë ndihmë të plotë ekonomike është 36, dhe i atyre 
që përfitojnë ndihmë të pjesshme është 11. Në total numri i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike është 
46 familje për 1,000 banorë, shifër më e ulët se mesatarja rajonale prej 66 familjesh në çdo 1,000 banorë. Numri i 
individëve në vështirësi (me aftësi të kufizuara, sëmundje etj) përbën rreth 3% të popullsisë së Bashkisë. Ky numër 
është rritur gjatë periudhës 2002-2012, ku numri i personave të diagnostikuar me sëmundje të ndryshme është 
rritur 222%. Kjo shifër i përket të gjithë rrethit të Matit pasi është vetëm një spital që shërben në të gjithë rrethin.  

Shëndetësia 

Shërbimi shëndetësor në Bashkinë e Burrelit afrohet nëpërmjet shërbimit shëndetësor parësor dhe atij spitalor. 
Kujdesi shëndetësor parësor ofrohet përmes tri qendrash shëndetësore, katër ambulanca dhe një poliklinikë. 
Numri i strukturave të shërbimit bazë mjekësor ka qëndruar i njëjtë gjatë periudhës 2006-2011, 5 të tilla për çdo 
10,000 banorë. Sipas Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë në Dibër, gjatë vitit 2010 numri i vizitave pranë këtyre 
strukturave ka qenë rreth 29,168, numër shumë më i lartë se mesatarja rajonale (183% e mesatares). Pozitive është 
fakti që nuk evidentohen raste të vdekshmërisë foshnjore dhe të vdekshmërisë të fëmijëve nën 5 vjeç.

Shërbimi shëndetësor parësor ofron shërbim mjekësor të specializuar që mbulon i) shërbim mjeku të familjes, ii) 
shërbim pediatrik, iii) konsultor të nënës dhe fëmijës, iv) kardiologji, v) mikrokirurgji, vi) shërbim mini laboratorik 
si dhe vii) shërbim urgjence mjekësore. Ky shërbim mbulohet nga 8 mjekë specialistë, ose ndryshe 5 mjekë për 
10,000 banorë. 

Spitali i Burrelit ofron shërbime të kujdesit shëndetësor në patologji, obstetri-gjinekologji, kirurgji, infektiv, pediatri, 
reanimacion, radiologji dhe shërbime laboratorike. Aktualisht ky spital ka një kapacitet prej 165 shtretërish. Numri 
i shtretërve për 10,000 banorë është rritur 5% në vitet 2006-2011, nga 91 në 2006 në 96 shtretër për 10,000 banorë 
në vitin 2011. Numri i punonjësve në shërbimin shëndetësor është 18 mjekë specialistë dhe 60 staf mjekësor. Numri 
i pacientëve të shtruar gjatë 2012 ishte 4,600.  

Shërbimi farmaceutik dhe stomatologjik mbulohet nga 5 farmaci dhe 9 klinika stomatologjike respektivisht dhe 
është plotësisht privat. 
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ndihmë të të rinjve është dhe biblioteka e qytetit e cila ka rreth 32,000 tituj librash dhe sipas të dhënave në vitin 
2012 është frekuentuar nga 3,100 lexues.

Mjedisi, aksesi në infrastrukturë dhe shërbime 
Mjedisi 

Sipërfaqja e gjelbër në Bashkinë Burrel është 5.5 ha dhe zë rreth 4% të gjithë sipërfaqes së Bashkisë. Të dhënat 
tregojnë se sipërfaqja e gjelbëruar është rritur me 10% në periudhën 2004-2011 dhe kjo rritje i përket kryesisht 
investimeve për gjelbërimin buzë rrugëve. Sipërfaqja e gjelbëruar e parkut të qytetit është 2.4 ha. Ndotja e ajrit 
është e ulët, e favorizuar kjo dhe nga mungesa e ndërtimeve apo dhe industrisë së rëndë. 

Sasia e mbetjeve urbane në qytetin e Burrelit gjatë vitit 2012 është 7,290 ton/vit. Të dhënat tregojnë së mesatarisht 
në vitin 2012 sasia e mbetjeve urbane për çdo banor është 410 kg/vit, shifër kjo rreth 51% më shumë krahasuar me 
sasinë e mbetjeve të prodhuara në vitin 2008. Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve urbane në qytetin e Burrelit 
bëhet nëpërmjet sipërmarrjes së pastrimit. Qyteti ka rreth 50 pika grumbullimi të mbetjeve, me një kapacitet prej 
70 kontenierësh. Vendi aktual i depozitimit të mbetjeve urbane është 1.5 km në jug-perëndim të qytetit, në një 
shpat në krahun e majtë të rrugës automobilistike Burrel-Komsi, në afërsi të përroit të Batrës.

Figura 3 Sasia e mbetjeve urbane për banorë/ditë (2008-2012)

Burimi: Bashkia Burrel 

aksesi në infrastrukturë dhe shërbime 

Bashkia e Burrelit shtrihet përgjatë rrugës nacionale Tiranë-Peshkopi dhe territorin e saj e përshkojnë 2 km rrugë 
nacionale dhe 12 km rrugë urbane. Niveli i përdorimit të makinave është 81 makina për 1,000 banorë, gati 50% më i 
lartë krahasuar me nivelin e përdorimit të tyre në nivel rajoni për vitin 2010. Transporti publik në qytetin e Burrelit 
ofrohet nga mjete private të cilat bëjnë transportimin e qytetarëve drejt zonave dhe qyteteve te tjera. Bashkia 
Burrel jep licencat dhe autorizimet për mjetet të cilat plotësojnë kriteret për transport publik dhe transport 
mallrash. 

Megjithëse, e rrethuar me infrastrukturë rrugore të dëmtuar, Bashkia e Burrelit është e pozicionuar në mënyrë 
të favorshme nga pikat doganore qofshin ato ajrore, tokësore dhe detare. Kështu, Bashkia gjendet 80 km larg 
aeroportit të Rinasit, 70 km nga pika doganore e Bllatës dhe vetëm 48 km nga Porti i Shëngjinit. Përmirësimi i 
infrastrukturës rrugore do të përmirësojë distancat aktuale si dhe kohën e udhëtimit në këto pika të rëndësishme 

arsimi

Numri i objekteve arsimore në Bashkinë e Burrelit është 5. Shërbimi bazë arsimor mbulohet nga tri shkolla 9 
vjeçare “Ilia Qiqi”, “31 Korriku” dhe “Mustafa Gjestila” dhe dy shkolla të mesme “28 Nëntori” dhe “Pjetër Budi”. Për 
të mbuluar nevojat e arsimit parashkollor në territorin e Bashkisë funksionojnë 5 kopshte publike të cilat janë në 
kushte optimale dhe plotësojnë kërkesat e qytetit të Burrelit.  

Tabela 3 Numri i objekteve arsimore dhe frekuentimi i tyre gjatë vitit 2011-2012

Objekti Kopshte Shkolla 9-vjeçare Shkolla të mesme Totali

Numri 5 3 2 10

Numri i edukatorëve/
mësuesve 32 106 60 198

Numri i fëmijëve 462 2,219 1,234 3,915

Burimi: Bashkia Burrel

Gjatë periudhës 2002-2012, raporti nxënës/mësues në arsimin 9-vjeçar ka qëndruar i njëjtë 1 mësues për 21 nxënës 
dhe madhësia mesatare e një klase është 29 nxënës. Frekuentimi i arsimit 9-vjeçar në këtë periudhë ka shënuar 
rënie (4%). 

Përsa i përket frekuentimit total të shkollave të mesme, në vitin 2012 numri i nxënësve është ulur me 23%, dhe është 
reflektuar në uljen e numrit të mësuesve dhe klasave. Ndërkohë që 99% e nxënësve që kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar 
kanë vazhduar arsimin e mesëm. Kështu raporti nxënës/mësues është 20 në vitin 2010, dhe madhësia mesatare e një 
klase ka shënuar rënie (14%) në 31 nxënës në vitin 2010 krahasuar me mesataren 45 nxënës gjatë vitit 2002. Po në nivele 
të larta (93%) është dhe numri i nxënësve të shkollave të mesme që kanë përfunduar me sukses studimet e tyre gjatë 
vitit 2010. Shqetësues mbetet fakti i funksionimit dhe frekuentimit të arsimit profesional, i cili është mbyllur pas vitit 
2008. Arsimi profesional ofronte mësim vetëm në degën e mësuesisë dhe nuk kishte interes për ta ndjekur. 

 Tabela 4 Përfundimi i viteve të arsimimit (2002-2010)

2002 2010

% e nxënësve të arsimit 9-vjeçar në shkollë të mesme 107% 99%

% e nxënësve që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm 78% 93%

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit Dibër

Përqindja e lartë e nxënësve të cilët mbarojnë shkollën e mesme në qytetin e Burrelit vjen për shkak të frekuentimit 
të arsimit të mesëm dhe nga nxënës nga komunat Komsi, Lis, Suç, Gurrë dhe Baz. 

Në ndihmë të të rinjve dhe të interesuarve, për t’i mbështetur ata me mësim gjuhësh të huaja (Anglisht, Arabisht) 
dhe kompjuteri, është dhe Qendra e Edukimit vendosur pranë Xhamisë Burrel. Aktualisht, numri i të rinjve pranë 
kësaj Qendre është 20-25 të rinj. Gjithashtu, hapësirat e të mësuarit mbulohen dhe nga Qendra e Rinisë e cila është 
ngritur pranë Pallatit të Kulturës me mbështetje të Ambasadës Austriake. Në këtë qendër të rinjtë kanë mundësi 
të lexojnë libra, të përdorin internetin falas, të organizojnë dhe japin shfaqje, filma apo dhe takime tematike. Në 
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Derjan, Klos dhe Urxallë, hedhin dritë mbi vazhdimësinë e kulturës iliro-arbërore. Sipas Marin Barletit, historian dhe 
humanist i shquar shkodran, bashkëkohës i Skënderbeut, treva e Matit është vendbanimi i Kastriotëve dhe qendra 
e Principatës së Kastriotëve. Mendohet se Mati ka qenë qendër kryesore edhe gjatë periudhës së Shtetit të Arbërit. 
Kalaja e Shkopetit, e Xibrit, Petralbës, Cërujës, Stelushit (Varoshit), qyteza e Bruçit, e Komsisë etj., tregojnë se Mati për 
nga rëndësia strategjike ishte nga më të rëndësishmet në Shqipëri. Ekzistenca e një jete intensive urbane vërtetohet 
dhe nga katër pazaret si Komsia, Lisi, Klosi dhe Derjani, të cilët kanë shërbyer jo vetëm si urë lidhëse tregtare, por mbi 
të gjitha ata kanë shërbyer si lidhje shpirtërore e kulturore ndërkrahinore në Shqipëri e më gjerë.

Në ditët e sotme, kultura dhe kalimi i kohës së lirë në Bashkinë e Burrelit përfaqësohen nga aktivitete kulturore 
si shfaqje teatrale, festivale, kinema apo dhe qendra kulturore. Të dhënat flasin për një qytet me jetë kulturore 
modeste. Kështu, gjatë vitit 2010 në qytet janë dhënë 10 shfaqje teatrore të cilat janë ndjekur vetëm nga 7% e 
popullsisë. Po në këtë vit janë zhvilluar 7 festivale. Qyteti ka edhe kinemanë e tij, por Kinema “Skënderbej”, 
aktualisht nuk funksionon për arsye ekonomike financiare dhe ka nevojë për rikonstruksion të plotë. Për më të 
vegjlit, Bashkia ofron një Teatër modest Kukullash me një sallë shfaqjesh me kapacitet 100 vende me skenë të 
improvizuar me mjete të thjeshta, i cili megjithëse funksionon rregullisht, ka mungesa në pajisje. 

Në territorin e Bashkisë gjenden gjithashtu objekte sportive të cilat mundësojnë kalimin e kohës së lirë, si Stadiumi 
“Liri Ballabani” me një kapacitet 12,000 spektatorë, Pallati i Sportit, apo Qendra për moshën e tretë pranë Parkut 
të qytetit. Aktivitete alternative kulturore ofrohen nga Muzeu Historik i Burrelit, në të cilin gjenden shumë nga 
trashëgimia kulturore e zonës.

Përsa i përket trashëgimisë kulinare të qytetit, ajo bazohet kryesisht në produktet vendase, sidomos në mishin e 
pjekur të të imtave (delja, dhia, viçi) i cili shoqërohet me jufka, oriz, përshesh ose qull. Ashtu si dhe në krahina të 
tjera të vendit, pija tradicionale është rakia dhe vera, të cilat prodhohen në mënyrë artizanale nga vetë banorët, 
kryesisht për përdorim familjar. 

Një aktivitet përfaqësues i zonës është dhe punimi artizanal i veshmbathjeve. Në të kaluarën punimi i tyre bëhej 
si për përdorim të përditshëm ashtu dhe për përdorim artistik. Të njohura janë kostumet popullore, sixhadet, 
qilimat, etj. Organizimi dhe vënia në punë e këtij sektori do të mundësonte punësimin e mjaft grave si dhe do të 
siguronte vazhdueshmërinë e traditës vendase në punimin artizanal. 

Të ardhurat vendore dhe eksperienca me projekte zhvillimore 
Të ardhurat vendore 

Të ardhurat e Bashkisë Burrel (si të ardhurat e veta ashtu dhe transferta e pakushtëzuar) kanë shënuar rritje, në 
vlerë absolute, gjatë periudhës 2007-2012 si në figurën e mëposhtme: 

Tabela 7 Të ardhurat e Bashkisë Burrel (2007 – 2012)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Të ardhurat e veta 42,514 41,000 46,596 44,675 50,000 53,610

Transferta e pakushtëzuar 56,373 58,774 66,258 61,192 62,826 64,402

Burimi: Bashkia Burrel 

për zhvillimin ekonomik dhe social të  Bashkisë. 

Bashkia furnizohet me energji elektrike të tensionit të lartë, por është i vetmi qytet që nuk ka një nën-stacion 
elektrik. Qyteti i Burrelit furnizohet me energji elektrike 24 orë/ditë pa ndërprerje. Furnizimi me ujë i qytetit 
bëhet me anë të një rezervuari kryesor grumbullimi me kapacitet 1000 m3 që ndodhet në komunën Lis, në lartësi 
410 m mbi nivelin e detit, 9.6 km larg burimit, në një kodër përballë qytetit. Prurja në vendburim luhatet nga 55-
177 litra/sek. Sistemi shpërndarës llogaritet në një gjatësi 35 km dhe e ndan qytetin në dy zona furnizimi. Sipas 
Entit Rregullator të Ujit, në vitin 2010 furnizimi me ujë të pijshëm mbulon 79% të familjeve. Furnizimi me ujë i 
konsumatorëve nuk është arritur të sigurohet në mënyrë të vazhdueshme për 24 orë. Aktualisht ai ofrohet vetëm 
për 14 orë në ditë. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura mundësohet për 66% të 
familjeve, numër pothuajse dy herë më i lartë krahasuar me mesataren e qarkut. 

Tabela 5 Furnizimi me ujë të pijshëm e trajtimi i ujërave të ndotura (2010)

Emri i Operatorit 
Numri total i 
konsumatorëve të ujit 
të pijshëm

Numri total i klientëve me 
shërbim në sistemin e ujrave të 
ndotura 

Burrel UK Sh.A 3,717 3,110

Burimi: ERRU dhe DPUK, 

Shërbimi i telefonisë ofrohet që prej vitit 2002 nëpërmjet sistemit dixhital me një kapacitet prej 2,000 numrash. 
Në vitin 2012, numri i abonentëve në bashki është 1294, vetëm 28% e numrit total të familjeve të bashkisë në këtë 
periudhë. Mungesa e telefonisë fikse është mbuluar nga operatorët e telefonisë celulare, të cilët mbulojnë rreth 
90% të familjeve në bashki. 

Përsa i përket shërbimeve të internetit, ato ofrohen nëpërmjet Albtelecomit si dhe operatorëve të tjerë privatë si 
Abissnet, Abcom etj. Të dhënat për vitin 2012, janë 1481 abonentë me lidhje ADSL të ofruara nga Albtelecom dhe 
operatorë të tjerë privatë, gati rreth 32% e numrit total të familjeve në bashki. 

Tabela 6 Niveli i komunikimit elektronik në Bashkinë Burrel  (2012)

Numri %

Familje me lidhje ADSL 1,481 32%

Familje me lidhje fikse telefonie 1,294 28%

Familje me të paktën një telefon celular 4,100 88%

Burimi: Albtelecom Burrel dhe operatorët privatë

Trashëgimia kulturore dhe historike 
“Kultura Ilire e Matit”, është një ndër dhjetë emërtimet e truallit të lashtë ilir e njohur nga historiografia shqiptare. 
Gërmimet arkeologjike si në vendbanime shpellore, si në Shpellën e Blazit në fshatin Laç, ashtu dhe në vend-varrimet 
tumulare (mbi 50 tuma të gërmuara) në Bushkash, Baz, Kokërdhok, Karicë, Midhë, Bruç, Burrel, Suç, Klos etj., tregojnë 
për një zonë të zhvilluar ekonomikisht që gëzonte zhvillim historik e kulturor të lartë. Kalatë e shumta si ajo e 
Shkopetit, Xibrit, Stelushit, Bruçit, Komsisë etj; janë dëshmitare të një jete intensive urbane në zhvillim të pandërprerë. 
Po kështu, gjetjet arkeologjike të kulturës së mesjetës së hershme (shekulli VI-XII pas Krishtit), në Rremull, Dukagjin, 
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Rehabilitim Mjedisi i parkut “Nënë Mbretëreshë Geraldinë” dhe rrugët kryesore, financuar nga Fondacioni ABC në 
bashkëpunim me Bashkinë Burrel, në shumën 1.500.000 lek

Rehabilitimi i Aneksit të Stadiumit “Liri Ballbani” financuar nga Ambasada Gjermane në bashkëpunim me Bashkinë 
Burrel, me shumë 1.800.000 lek

Mbështetje e Integruar për Decentralizimin (2008-2012)  i financuar nga BE-PNUD është fokusuar në çështjet e 
zhvillimit rajonal dhe ka ndihmuar në ndërtimin e kapaciteteve në planifikimin strategjik dhe menaxhimin e 
projektit. Stafi i Bashkisë së Burrelit kanë qenë pjesë e aktiviteteve trajnuese, vizitës studimore të organizuar në 
kuadër të këtij projekti.

Forcimi i qeverisjes vendore në Qarkun e Dibrës (2007-2010) i financuar nga Ambasada Holandeze, e zbatuar nga 
Këshilli i Qarkut Dibër. Projekti vuri në dispozicion “fondin e besimit” që u administrua nga qarku sipas nevojave 
të NJQV-ve. U realizuan investimet publike prej 114,278,000 lekë. Gjithsej, fondi mbështeti 48 projekte në 23 NJQV. 
Në Bashkinë e Burrelit u realizuan projekti i rikonstruksionit të rrugës “Abdi Mati” me shumë 21.000.000 lek, 
rikonstruksioni i rrugës “Sali Llani” – “Dervish Hima” me shumë 19.000.000 lek dhe rikonstruksioni i Kopshtit nr. 3 
me shumë 10.000.000 lek.

Përsa i përket eksperiencës me projektet e mbështetura nga fondet kombëtare, Bashkia Burrel ka aplikuar pranë 
qeverisë shqiptare me një sërë projektesh zhvillimi, të cilat janë financuar ose janë në pritje për t’u financuar nga 
fondet e Grantit Konkurrues, aktualisht Fondit për Zhvillimin Rajonal:

Mbështetje për sistemim, asfaltim, ndriçim, dhe shtrim të trotuareve të rrugës “Dalip Hysa” me vlerë 2,267,027 lekë;

Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Ilia Qiqi” me vlerë 3,000,000 lekë;

Rikonstruksion i shkollës së mesme “Pjeter Budi” (2008-2010) me vlerë  50,173,925 lekë;

Rikonstruksion i rrugës Albtelekom - Ibrahim Meto” (2007-2008) zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me vlerë 
21,744,256 lekë;

Qeverisja vendore 
Bashkia Burrel ka një administratë prej 46 punonjësish. Struktura gjinore e stafit të Bashkisë është 50%  femra dhe 
50% meshkuj. Bashkia është e organizuar në tri Drejtori kryesore sipas figurës 9. Stafi i administratës së bashkisë në 
80% të tij është me arsim të lartë (funksionet e drejtorëve, përgjegjësve si dhe të specialistëve) dhe 18% me arsim 
të mesëm (kryesisht punonjësit që ushtrojnë detyrat e mirëmbajtjes, shoferit, pastruesve). 

Bashkia e Burrelit, dhe Kryetari, nëpërmjet strukturave të varësinë është përgjegjës dhe për mbarëvajtjen e 
shërbimeve që ofrohen nga bashkia si ai i pastrimit, mirëmbajtjes së rrugëve, gjelbërimit, çerdheve etj. Në këto 
struktura janë të punësuar rreth 66 punonjës.

Këshilli i Bashkisë Burrel përbëhet nga 17 anëtarë, ky këshill mblidhet çdo muaj me mbledhje të hapura dhe të 
mbyllura sipas rendit të ditës i cili i bëhet i ditur çdo këshilltari pesë ditë para mbledhjes. Vendimet merren sipas 
rregullores së këshillit.

Të ardhurat nga tarifat dhe taksat janë rreth 2,913 lekë për frymë në vitin 2011. Niveli i mbledhjes së tarifave dhe 
taksave vendore ka shënuar rritje në vitin 2012, rreth 18%, krahasuar me vitin 2007. Rritje ka shënuar dhe transferta 
e pakushtëzuar nga qeveria qëndrore, e cila është në vitin 2011 3,660 lekë për frymë. 

Në periudhën 2006-2009, Bashkia Burrel ka përfituar nga disa projekte të mundësuara nga granti konkurrues me 
vlerë totale 99,981,000 lekë.

Figura 4 Shpërndarja e grantit konkurrues sipas fushave (2006-2009)
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Burimi: Ministria e Financave

eksperienca me projektet e zhvillimit 

Gjatë periudhës 2008-2012, Bashkia Burrel është mbështetur në vazhdimësi nga donatorë ndërkombëtarë si dhe 
fonde të Qeverisë Shqiptare. Projektet e mbështetura nga donatorë të huaj kanë synuar jo vetëm mbështetje në 
investime në infrastrukturë po edhe projekte të cilat do të mund të sigurojnë zhvillimin e burimeve njerëzore të 
Bashkisë. Këto projekte janë si në vijim: 

Zhvillimi kyç i Dibrës (2010-2013) i financuar nga Ambasada Holandeze, dhe zbatuar nga FLAG dhe VNG 
International, ka ofruar mbështetje për vlerësimin dhe hartimin e planit strategjik të zhvillimit të qëndrueshëm 
të Bashkisë, ngritjen dhe konsolidimin e zyrës së zhvillimit, në sinkron dhe me bashkitë e tjera të Qarkut dhe 
përparësitë e zhvillimit rajonal në Dibër. 

Hartimi i Planit Urbanistik të Qytetit të Burrelit zbatuar nga Universiteti Polis dhe bashkia Burrel me ndërmjetësim 
të Ambasadës Austriake

Rikonstruksioni i Qendrës Rinore (2012) i financuar nga Ambasada Austriake në bashkëpunim me bashkinë Burrel, 
me shumën 1.000.000 lek

Rrethimi i shkollës 9-vjeçare “31 Korriku” (2012) i financuar nga Ambasada Gjermane në bashkëpunim me Bashkinë 
Burrel, me shumë 2.400.000 lek

Ngritja e qendrës së të moshuarve (2012) e financuar nga fondacioni Soros, Korpusi Paqes dhe Bashkia Burrel, me 
shumë  2.000.000 lek
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Plani Strategjik
SWoT, analiza e konsoliduar 

Figura 5 Struktura e Bashkisë Burrel (viti 2012)

Burimi: Bashkia Burrel
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Pikat e Forta Pikat e Dobëta

Kohezioni Social, Shëndeti dhe Arsimimi

•	 Kultura per të mbajtur pastër  qytetin

•	 Intelektualë në qytet kanë vullnetin për t’i 
ndihmuar zhvillimit

•	 Harmonia fetare është e lavdërueshme

•	 Mikpritja është vlerë e komunitetit

•	 Vlera e familjes është e fortë në 
komunitet

•	 Mungesa e shkollave profesionale

•	 Moshat 40-45 vjeç, kryesisht gra, jo të 
preferuara për punësim

•	 Cilësia e arsimit para-universitar në rënie

•	 Mungesa e specialistëve të nevojshëm në 
shëndetësi

•	 Mungesa e investimeve për banesa sociale

Mjedisi, Aksesi në Infrastrukturë dhe Shërbime

•	 Burimet ujore të bollshme

•	 Aksesi në telekomunikacioni mobil dhe 
internet, që ofrohen në qytet, vlerësohen 
në cilësi të arsyeshme, sipas bizneseve të 
anketuara 

•	 Infrastrukturë sportive e mire

•	 Parku i madh në qendër të qytetit dhe që 
ka bimë të rralla

•	 Infrastruktura rrugore e qytetit, 
veçanërisht në periferi, jo e mire, disa lagje 
pa infrastrukturë rrugore

•	 Mungesa e planit mjedisor

•	 Ndotja e Lumit Mat

•	 Infrastruktura e ujësjellësit jo cilësore

•	 Kanalizimet e ujrave të shiut të dobëta

•	 Infrastrukturë e dobët për menaxhimin 
mbetjeve dhe mos-përpunimi i 
mbeturinave spitalore dhe urbane

•	 Shkarjet e tokës në disa zona në periferi të 
qytetit

•	 Siguri publike e ulët

•	 Aktivitete argëtimi të pakta

•	 Mungesa e investimeve për banesa, 20% e 
banesave me qera, asnjë pallat i ndërtuar 
në 20 vitet e fundit

•	 Biçikletat nuk përdoren shumë nga 
komuniteti

Kultura dhe Trashëgimia, Qeverisja dhe Demokracia Vendore

•	 Vlera historike kulturore të pasura dhe 
trashëgimia shumë e hershme 

•	 Promovim dhe përdorim i pakët i vlerave 
kulturore dhe të trashëgimisë në funksion 
të zhvillimit

Pikat e Forta Pikat e Dobëta

Demografia dhe Zhvillimi Urban

•	 Popullate relativisht e re në moshë 

•	 Pozicioni gjeografik I favorshëm si qendër 
në zonën e Matit, afërsi me Tiranën

•	 Hapësira boshe për vendosje e zgjerim 
biznesi dhe mjedisesh banimi

•	 Largim i të rinjve.

•	 Mungesa e planit rregullues urban 

•	 Mosfunksionimi i zonës industriale me 
mjediset dhe objektet e saj per zhvillimin e 
biznesit te qytetit (ish SMT)

Rritja Ekonomike, Konkurrushmëria dhe Kohezioni Ekonomik

•	 Afërsia e qytetit me zonat turistike si Lura 
dhe Qaf Shtame (potenciale turistike)

•	 Klima mesdhetare kontinentale, me 1000 
orë diell në vit

•	 Kostoja e ulët e çmimit të tokës

•	 Krahu i lirë i punës

•	 Interes i bizneseve dhe emigrantëve për 
të hapur dhe zgjeruar bizneset

•	 Biznesit i nevojitem pak ditë për të 
rinovuar lejet dhe liçencat

•	 Shumica e bizneseve të anketuara 
mendojnë të zgjerojnë aktivitetin: 42% në 
qytet, 18% jashtë qytetit

•	 2/3 e bizneseve të anketuara kanë rreth 
10 vite në të njëjtin biznes

•	 Tregtia është sektori më dominues në 
bashki

•	 Ngritja e strukturës së zhvillimit vendor 
në qeverinë bashkiake

•	 Ekzistenca e bimëve mjekësore në zonën 
përreth

•	 Promovim i pakët i resurseve natyrore

•	 Kultura e dobët e shërbimit

•	 Investime të huaja të pakta

•	 Nivel i ultë i punësimit

•	 Të rinjtë e arsimuar që nuk kthehen në 
Burrel 

•	 Konkurrenca e pandershme

•	 Papunësia ka ulur fuqinë blerëse

•	 Ndërtime të paformalizuara

•	 Vështirësi për të gjetur persona me aftësi 
për nevojat e bizneseve, kryesisht me 
aftësi teknike

•	 Sektorët si shitja me pakicë dhe ai 
minerar kanë rënie më të madhe dhe në 
përgjithësi ekonomia vendore është në 
rënie

•	 Shërbime mbështetëse të dobët për 
biznesin

•	 Mungesa e kredive me interesa të 
arsyeshme

•	 Bizneset jo të mirë informuar mbi zyrën e 
zhvillimit në bashki dhe ofertat zhvillimore

•	 Kërkesa shpesh të paparashikuara nga 
zyrtarët vendorë ndaj biznesit 

•	 Mungesa e shoqatave të biznesit që 
mbështesin zhvillimin dhe diversfikimin e 
biznesit
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Pikat e Forta Pikat e Dobëta

Kohezioni Social, Shëndeti dhe Arsimimi

•	 Intelektualët Burrelas që jetojnë jashtë 
Burrelit, kryesisht në Tiranë, sigurojnë 
dije dhe rrjetëzim për zhvillimin e 
bashkisë 

•	 Cilësia e arsimimit në rënie

Mjedisi, Aksesi në Infrastrukturë dhe Shërbime

•	 Fonde për projekte mjedisore dhe 
infrastrukturore nga agjencitë qeveritare 
dhe donatorë

•	 Infrastrukturë rrugore në komunat 
përreth jo e mirë

•	 Cilësia e mjerueshme e rrugës nacionale 
me Tiranën

•	 Largim i shërbime administrative në 
Qytetin e Peshkopisë 

Kultura dhe Trashëgimia, Qeverisja dhe Demokracia Vendore

•	 Binjakëzimet me bashki të tjera

•	 Potenciali i madh i trashëgimisë kulturore 
i rrethit te Burrelit dhe promovimi i tyre 
ne harmoni me trashëgiminë kulturore 
te qytetit

•	 Mungesa e planeve turistike dhe 
evidentimin e të gjithë objekteve kulturore 
në rreth

•	 Mungesa e bashkëpunimit ndërkomunal 
per maksimizimin e potencialeve te 
trashëgimisë kulturore ne funksion te 
zhvillimit te turizmit

Analiza SWOT e konsoliduar, përfshin dhe perceptimin dhe pritshmëritë që bizneset në Burrel kanë për mjedisin 
në të cilin ato veprojnë, bazuar në vrojtimin e ndërmarrë në mars e prill 2012.  

Raporti që paraqet një analizë të plotë të gjetjeve kryesore të vëzhgimit i bashkëngjitet këtij dokumenti ne Shtojcën 
2. Gjetjet e vrojtimit të ndërmarrë me biznesin përfshijnë intervistimin e 50 biznese që operojnë në Burrel, dhe që 
përfaqësojnë rreth 12% të 430 bizneseve të regjistruara në bashki. Spektri i bizneseve të intervistuara përfaqëson 
varietetin e bizneseve që operojnë në bashki për nga sektori dhe madhësia e biznesit.

Pikat e Forta Pikat e Dobëta

•	 Mundësitë •	 Kërcënimet

Demografia dhe Zhvillimi Urban

•	 Nxitja e punësimit me anë të mbështetjes 
për sektorët potencialë, si bujqësia, 
industria e agro-përpunimit, pylltaria dhe 
turizmi

•	 Ndërtimi i rrugës së Arbrit dhe 
investimet e tjera të ndihmojnë në 
zhvillimin hapësinor dhe përdorimin e 
zonës

•	 Administrim më i mirë territorial 
nëpërmjet hartimit te strategjive dhe 
programeve ne nivel qarku  për të 
siguruar një zhvillim të balancuar midis 
zonave urbane dhe rurale

•	 Mungesa e politikave të qarta të zhvillimit 
të shoqëruar me mungesën e investimeve 
ka rezultuar në emigrim të madh

•	 një shpopullim i përgjithshëm dhe migrimi 
rural-urban brenda qarkut

•	 Rënie e remitancave ne qytet

•	 Cilësia e mjerueshme e rrugës nacionale 
me Tiranën

Rritja Ekonomike, Konkurrushmëria dhe Kohezioni Ekonomik

•	 Burime blegtorale përreth qytetit

•	 Burimet ujore të shumta përreth qytetit

•	 Ferma bujqësore në zonën përreth 
bashkisë që kanë potencialet të 
furnizojnë bizneset prodhuese dhe 
tregtuese në qytet

•	 Bizneset e shohin potencialin turistik të 
zonës përreth si mundësi për zgjeruar 
apo diversifikuar biznesin

•	 Ndërtimi i Rrugës së Arbërit

•	 Bizneset e anketuara mendojnë se 
mjedisi i jashtëm nuk është përkeqësuar 
në vitet e fundit

•	 Subvencionet qeveritare për bujqësinë 
në komunat përreth, në rritje

•	 Mos vënia në funksionim i uzinës së ferro 
kromit

•	 Ulja e remitancave 

•	 Financim i pakët e qeverisë qendrore ndaj 
qeverisë bashkiake, klasifikim i bashkisë si 
fushore

•	 Kreditim në ulje, interesi bankar i lartë

•	 Kriza globale ndikon negativisht investimet 
e huaja
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Vizioni dhe qëllimet
Vizioni i komunitetit te Burrelit 

Vizioni 2030
Burreli qendër e rëndësishme e kulturës Iliro-Arbërore, qytet mbretëror, me 
zhvillim të qëndrueshëm e rritje ekonomike konkurruese, që nxit punësimin 

dhe ngjall interesin e të rinjve, qytet i gjelbëruar me infrastrukturë urbane 
moderne, ku zhvillimi dhe integrimi i barabartë i njerëzve dhe komuniteteve 

nxit harmoninë, solidaritetin dhe progresin

Qellimet e komunitetit te Burrelit

1 ZhVilliMi i eKonoMiSë
Qytet me rritje ekonomike që siguron mirëqenie të dëshirueshme, mundësi të barabarta sipërmarrjeje dhe 
promovim të aftësive të të rinjve, qendër agropërpunimi të produkteve rajonale, që mbështet artizanatin, 

turizmin dhe inkurajon biznesin modern e të rrjetëzuar në një mjedis me konkurrencë të ndershme.

2 urBaniSTiKa, inFraSTruKTura
Qytet me zhvillim të ekulibruar dhe të integruar të territorit, që garanton lidhje të shpejta drejt poleve 
ekonomike rajonale dhe hapësirave urbane të mirë-shpërndara, me infrastrukture e shërbime moderne e 

mjedisore për komunitetet, bizneset e vizitorët, të cilët shijojnë një qytet të bukur e në harmoni me natyrën dhe 
tiparet arkitekturore të trashëguara.

3 ZhVilliMi njerëZor, cilëSia e jeTëS
Komunitet me jetë cilësore e dinamike, që integron dhe harmonizon nevojat e pritshmëritë e të gjitha 
grup-moshave, me njerëz që aftësohen për t’i kontribuar zhvillimit dhe inovacionit, me komunitete që 

ruajnë e përçojnë vlerat tek të rinjtë, e ku bashkëpunimi rrit prurjet dhe shanset e përparimit për të gjithë.

4 MjeDiSi
Qytet miqësor me mjedisin, i gjelbër e i pastër, ku mbrohet e pasurohet natyra dhe ekosistemet në funksion 
të jetës së shëndetshme.

5 KulTura
Ruajtja dhe zhvillimi i identitetit të qytetit, i zakoneve e traditave të trevës matjane si pasuri shpirtërore 
që përçon vlerat e trashëgimisë etnokulturore në qytet dhe në mjediset e tjera kulturore e turistike, dhe 

avancimi i kulturës bashkëkohore në jetën e komunitetit

39

Bashkia Burrel

38

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030



QËLLIMI 2, urBaniSTiKa, inFraSTruKTura
Qytet me 
zhvillim të 
ekulibruar dhe 
të integruar 
të territorit, 
që garanton 
lidhje të shpejta 
drejt poleve 
ekonomike 
rajonale dhe 
hapësirave 
urbane të mirë-
shpërndara, me 
infrastrukture 
e shërbime 
moderne e 
mjedisore për 
komunitetet, 
bizneset e 
vizitorët, të cilët 
shijojnë një 
qytet të bukur 
e në harmoni 
me natyrën 
dhe tiparet 
arkitekturore të 
trashëguara.

2.1. Zhvillimi urban i 
ekuilibruar i qytetit që 
garanton lidhjen ekonomike 
në nivel rajonal dhe hapësira 
komunitare që mundësojnë 
jetë të sigurtë dhe cilësore

2.1.1 Ristrukturimi i blloqeve 
të banimit

2.1.1.1 Hartimi i planit rregullues të qytetit 16

2.1.1.2 Rehabilitimi i zonave të banuara periferike të qytetit, ish zona industriale 17

2.1.1.3 Rikonstruksioni i ”Bllokut Partizani nr.2” 18

2.1.1.4 Rehabilitimi i lagjes  “Pjeter Budi” 19

2.1.1.5 Rehabilitim i lagjes Drita (rruga e Spitalit) 20

2.2. Ruajtja dhe zhvillimi i 
identitetit historik të qytetit 
dhe tipareve arkitekturore të 
trashëguara të tij

2.2.1 Ruajtja dhe restaurimi i 
objekteve historike dhe atyre 
tipike të qytetit

2.2.1.1 Rikonstruksioni i fasadave të qytetit 21

2.2.1.2 Rikonstruksioni i objekteve të traditës në qytetin e Burrelit (ish-Shtepia pritjes, 
materniteti vjetër, shtëpia e pionierit, godina e Bashkisë).

22

2.2.2 Nxitja e projektimit dhe 
ndërtimeve të reja me ele-
mentë tipike të arkitekturës 
vendore

2.2.2.1 Përcaktimi i kritereve arkitekturore karakteristike e të trashëgimisë për të mundë-
suar zhvillimin e një modeli rruge tradicionale

23

2.2.2.2 Përcaktimi i standarteve vendore për bordurat, trotuaret dhe sheshet e qytetit 24

2.3. Ndërtimi i një  
infrastrukturë urbane, 
mjedisore e moderne që 
garanton lidhje të shpejta 
dhe të integruara të zonave 
të qytetit dhe rajonit

2.3.1  Infrastruktura rrugore 
bashkëkohore urbane e 
integruar me atë rajonale dhe 
kombëtare

2.3.1.1 Rikonstruksioni rrugs “Dalip Hysa” 25

2.3.1.2 Ndërtimi i Rrugës Burrel-Komsi-Qaf-Shtamë-Tiranë (hapje tuneli) 26

2.3.1.3 Rikonstruksioni i të gjithë rrugëve kryesore dhe dytësore në qytet 27

2.3.1.4 Vendosja e sinjalistikës horizontale dhe vertikale të trafikut rrugor  në rrugët 
brënda qytetit

28

2.3.1.5 Shtrimi i rrugës pas Muzeut Historik 29

2.3. Ndërtimi i një  
infrastrukturë urbane, 
mjedisore e moderne që 
garanton lidhje të shpejta 
dhe të integruara të zonave 
të qytetit dhe rajonit

2.3.2 Ndërtimi dhe rikon-
struksioni i zonave lëvizëse 
për këmbësorët 

2.3.2.1 Rivitalizimi i sheshit “Ahmet Zogu” 30

2.3.2.2 Shtimi i hapsirave të trotuareve në rrugët ekzituese në qytet dhe rrugët e reja 31

2.3.2.3 Përshtatja e të gjitha rrugëve dhe trotuareve për ecjen e personave me aftësi të 
kufizuara

32

2.3.3 Ndërtimi dhe menax-
himi i parkimeve për mjetet e 
motorizuara  në qytet

2.3.3.1 Riorganizimi i vend parkimeve në qytet 33

2.3.4 Programi i permiresimit 
te transportit publik 

2.3.4.1 Lehtësimi dhe transparenca e proçedurave të liçensimit të mjeteve të transportit 34

2.3.4.2 Përmirësimi i shërbimit të transportit rrethqytetas të udhëtarëve 35

2.3.4.3 Ndërtimi i terminalit për transportin publik ndërqytetas dhe rrethqytetas 36

2.3.4.4 Vendosja e sistemit të kamerave në rrugët kryesore të qytetit 37

2.4. Ofrimi i shërbimeve 
publike dhe mjedisore me 
standarte bashkëkohore

2.4.1 Ndërtimi i infrastruk-
turës së re të ujësjellësit 

2.4.1.1 Rikonstruksion i linjës kryesore të ujësjellësit Vinjoll-Burrel 38

2.4.1.2 Rikonstruksion i linjës së ujit të pijshëm në lagjet Partizani, P.Budi, SMT, Drita 39

2.4.1.3 Shtimi i linjave të reja të ujit të pijshëm në lagjen pas Muzeut Histori-Rruga e 
Varrezave dhe Lagjia e Re

40

2.4.2  Përmirësimi i 
infrastrukturës së sistemit të 
ujërave të ndotura në gjithë 
territorin e bashkisë

2.4.2.1 Rikonstruksioni i pusetave të ujrave të ndotura në pikat kyçe të qytetit 41

2.4.2.2  Ndërtimi i impjantit të përpunimit të ujërave të ndotura 42

2.4.2.3 Rikonstruksioni i sistemit të ujrave të bardha dhe të ndotura në lagjen pas Muzeut 43

2.4.3 Ndërtimi i infrastruk-
turës së re të  kanalizimeve 
të ujërave të shiut në zonat 
periferike të qytetit

2.4.3.1  Rikonstruksioni i kanalizimeve të ujrave të shiut tek unaza e qytetit 44

2.4.4. Rehabilitimi i sistemit 
të furnizimit me energji elek-
trike dhe të ndriçimit rrugor 

2.4.4.1 Ndërtimi i nënstacionit të ri për furnizimin me energji elektrike të qytetit 45

2.4.4.2 Vendosja e 70 ndriçuesve të rinj në rrugët e qytetit 46

2.4.5 Shërbimi i funeralit 2.4.5.1 Zgjerimi i hapësirave të varrezave publike 47

BASHKIA BURREL

Matrica e Planit Strategjik të Zhvillimit
të Qendrueshëm 

QëlliMi objektiva Programe Projekte nr

QËLLIMI 1, ZhVilliMi i eKonoMiSë
Qytet me rritje 
ekonomike 
që siguron 
mirëqenie të 
dëshirueshme, 
mundësi të 
barabarta 
sipërmarrjeje 
dhe promovim 
të aftësive të të 
rinjve, qendër 
agropërpunimi 
të produkteve 
rajonale, që 
mbështet 
artizanatin, 
turizmin dhe 
inkurajon biz-
nesin modern e 
të rrjetëzuar në 
një mjedis me 
konkurrencë të 
ndershme.

1.1 Rivitalizimi i industrisë 
së përpunimit të produkteve 
bujqësore dhe blegtorale 
në një mjedis që inkurajon 
bashkëpunim e rrjetëzim 
efiçent me fermerët në rajon

1.1.1 Mbështetja e bisneseve 
prodhuese për përpunimin 
dhe prodhimin e produkteve 
vendore konkuruese në rajon  

1.1.1.1 Mbështetja e bizneseve të reja në fushën e artizanatit, grumbullimit dhe përpun-
imit të prodhimeve bujqësore, blektorale, bimëve mjeksore dhe tekstile

1

1.1.1.2. Mbështetja e bizneseve ekzistuese 2

1.2. Shtimi i larmishmërisë 
së biznesit vendor në një 
klimë që mbështet dhe fuqi-
zon biznesin, dhe inkurajon 
sipërmarrjen e grave

1.2.1 Zhvillimi  programeve 
trajnuese dhe stimuluese 
për biznesin vendas dhe në 
veçanti për sipërmarrjen 
e grave 

1.2.1.1 Hapja e Zyrës me Një Ndalesë në mjediset e godinës së bashkisë 3

1.2.1.2 Trajnim i biznesit vendas për ekspozimin dhe ruajtjen e ushqimeve tradicionale 4

1.2.1.3 Mbajtja e një serie trajnimesh me gratë sipërmarrëse 5

1.2.1.4  Hartimi i një pakete fiskale lehtësuese dhe nxitëse për biznesin e qytetit 6

1.2.1.5  Trajnim i drejtuesve për rritjen e kapaciteveve në administrimin e biznesit 7

1.2.2 Mbështetja dhe stim-
ulimi i krijimit të punishteve 
të punimeve artizanale 

1..2.2.1 Mbështetja e ngritjes së punishtes së dru-gdhëndësve 8

1..2.2.2 Mbështetja e ngritjes së punishtes bakërpunuese 9

1..2.2.3 Mbështetja e ngritjes së punishtes së trikotazheve të leshta 10

1..2.2.4 Mbështetja e ngritjes së ndërrmarjeve të qendistarisë 11

1..2.2.5 Mbështetja e ngritjes së punishtes së teneqepunueseve 12

1.3. Fuqizimi i pjesëmarrjes 
së rinjve në sipërmarrje, 
kryesisht ato inovatore

1.3.1 Nxitja e sipërmarrësve 
të rinj

1.3.1.1 Krijimi i qëndrës rinore për fuqizimin e kapacitetit dhe fuqisë së rinisë 13

1.3.1.2  Krijimi i lehtësirave për hapje biznesi nga studentë që janë diplomuar dy vitet e 
fundit

14

1.3.1.3  Krijimi i lehtësive fiskale për biznese të reja të hapura nga të rinjtë (ulje taksash 
me 30%)

15
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QËLLIMI 4, MjeDiSi
Qytet miqësor 
me mjedisin, 
i gjelbër e i 
pastër,  ku 
mbrohet e 
pasurohet 
natyra dhe 
ekosistemet 
në funksion 
të jetës së 
shëndetshme

4.1. Mbrojtja e mjedisit dhe eko-
sistemeve që garanton cilësinë e 
ujit, ajrit e biodiversitetit

4.1.1 Menaxhimi i integruar e 
mjedisor i mbetjeve urbane

4.1.1.1 Krijimi i vend-depozitimit të mbetjeve urbane sipas standarteve, deri në 2017 80

4.1.1.2 Riorganizim i fushës së mbetjeve urbane 81

4.1.1.3 Shtimi me 70 copë i kontenjerëve në qytet 82

4.1.1.4  Futja e teknologjisë së re në proçeset e pastrimit dhe grumbullimit të mbetjeve 
urbane 

83

4.1.1.4  Fushatë sensibilizimi qytetar për një mjedis më të pastër 84

4.1.2 Mbrojtja e mjedisit nga 
erozioni 

4.1.2.1 Rehabilitimi dhe pasurimi i kurorës së gjelbër të qytetit 85

4.1.2.2 Mbrojtja nga erozioni i pjesës së sipërme të qytetit (zona e varrezave të dësh-
moreve)

86

4.1.2.3 Rehabilitimi i zonave me shkarje dheu 87

4.2 Pasurim i peizazhit natyror të 
qytetit me gjelbërim e elementë 
miqësore për shëndetin e  
banorëve dhe mjedisin 

4.2.1 Sipërfaqet e gjelbërta 
dhe drurët dekorativë 

4.2.1.1 Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëra duke mbjellë 400 pemë dekorative në territorin 
e qytetit 

88

4.2.1.2 Gjelbërimi i Rrugës “Dalip Hysa” 89

4.2.1.3 Shtimi i gjelbërimit në hapësirat midis rrugëve dhe trotuareve në qytet 90

4.2.1.4 Pasurimi dhe rehabilitimi i Parkut “Nëna Mbretëreshë Geraldinë” 91

QËLLIMI 5, KulTura 

Ruajtja dhe 
zhvillimi i 
identitetit 
të qytetit, i 
zakoneve e 
traditave të 
trevës matjane 
si pasuri 
shpirtërore që 
përçon vlerat 
e trashëgimisë 
etno- kulturore 
në qytet dhe 
në mjediset e 
tjera kulturore 
e turistike, 
dhe avancimi 
i kulturës 
bashkëkohore 
në jetën e 
komunitetit. 

5.1. Ruajtja dhe prezantimi i 
vlerave kulturore, folklorike, 
etnografike dhe kulinare të 
qytetit në nivel kombëtar e 
ndërkombëtar si pasuri që i kon-
tribojnë pasurimit shpirtëror të 
banorëve dhe tërheqjes turistike 
ndaj qytetit 

5.1.1 Mirëadministrimi i 
objekteve kulturore të traditës 
në funksion të zhvillimit dhe 
promovimit kulturor dhe 
turistik të zonës

5.1.1.1 Rikonstruksioni i Muzeut Historik Mat 92

5.1.1.2 Sigurimi i bazës materiale për Qendrën Kulturore në Burrel 93

5.1.1.3 Rikompozimi i pavioneve ekzistues dhe pajisja e tyre me materiale të ekspo-
zueshme kulturore- historike të Muzeut Historik Mat

94

5.1.1.4 Vendosja e skulpturave historike në Parkun “Nëna Mbretëreshë Geraldinë” 95

5.1.1.5 Rikonstruksioni i Kinemasë në Burrel 96

5.1.1.6 Nxitja e ngritjes së një shtepie botuese në Burrel 97

5.1.1.7 Rikonstruksioni i Bibliotekës së qytetit 98

5.1.1.8 Shtimi i shumëllojshmërisë së librave  me15.000 kopje 99

5.1.1.9 Ngritja e fonotekës muzikore të “Ansamblit Mati” 100

5.1.1.10 Pasurimi i parkut me skulptura të ndryshme (historike-kulturore) dhe vendeve të 
tjera kulturore-historike

101

5.1.1.11  Mbajta e panairve të përvitshme me fokus kulinarinë 102

5.1.1.12  Identifikimi i objekteve me vlera historike dhe arkitekturore (me sinjalistikën dhe 
tabelat përshkruese)

103

5.1.1.13 Hartimi i materialeve për promovimin e turizmit 104

5.2. Sjellja e aktiviteteve të 
kulturës bashkëkohore në jetën e 
qytetit me risi që nxisin interesin 
e fëmijëve e të rinjve në shkëm-
bimet me bashkëmoshatarët e 
tyre në Evropë dhe me gjërë

5.2.1. Zhvillimi i festivaleve 
vjetore në qytet 

5.2.1.1 Mbajtja e festivalit të Këngës Lirike Burimore Popullore 105

5.2.1.2 Mbajtja e festivalit “Fest Folk 31 Korriku” 106

5.2.1.3 Mbajtja e festivalit të Instrumentave Popullore (lauria, fyelli bilbili etj) 107

5.2.1.4  Mbajtja e festivali “Vallja Burimore e Përpunuar në Breza” 108

5.2.2. Zhvillimi i aktiviteteve 
kulturore 

5.2.2.1  Zhvillimi i aktivitetit “Ditët e Budit” në Mat 109

5.2.2.2  Mbajtja e paradës ekspozitë mbarëkombëtare me kostume popullore 110

5.2.2.3  Hani i “Skulptorëve dhe Piktorëve Ballkanas” 111

QËLLIMI 3,  ZhVilliMi njerëZor, cilëSia e jeTëS
Komunitet me 
jetë cilësore e 
dinamike, që 
integron dhe 
harmonizon 
nevojat e 
pritshmëritë 
e të gjitha 
grup-moshave, 
me njerëz që 
aftësohen për 
t’i kontribuar 
zhvillimit dhe 
inovacionit, 
me komunitete 
që ruajnë 
e përçojnë 
vlerat tek të 
rinjtë, e ku 
bashkëpunimi 
rrit prurjet 
dhe shanset e 
përparimit për 
të gjithë.

3.1. Ofrimi i arsimimit me 
cilësi të lartë që mundëson 
kryesisht të rinj të aftësuar 
për zhvillimet bashkëkohore 
dhe konkurrues në tregun 
e punës

3.1.1 Infrastruktura e arsimit 
parashkollor, 9-vjeçar dhe 
të mesëm

3.1.1.1  Rehabilitimi  i Shkollës  “31 Korriku” 48

3.1.1.2 Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare në Burrel 49

3.1.1.3 Rehabilitimi i mjediseve të shkollave, kopshteve dhe çerdheve 50

3.1.1.4 Rikonstruksioni Shkollës “Ilia Qiqi” 51

3.1.1.5 Ndërtimi i Shkollës Profesionale 52

3.1.1.6 Rehabilitimi i laboratorëve shkencor për lëndët Kimi, Biologji dhe Fizikë në 
shkollat e qytetit

53

3.2. Rini të shëndetshme, 
novatore, aktive në jetën 
e komunitetit dhe pjesë e 
vendimmarrjes në zhvillimet 
e qytetit

3.2.1 Aktivitete mbështetëse 
për rininë

3.2.1.1 Trajnimi i rinisë në hartimin e projekteve 54

3.2.1.2 Përfshirja e rinise në vendimmarrje 55

3.2.1.3 Perfshirja e rinisë në sensibilizimin qytetar 56

3.3. Ofrimi i shërbimeve 
shoqërore që garantojnë të 
drejtat e njeriut, barazinë 
gjinore, një jetë aktive për 
fëmijët, moshën e tretë dhe 
njerëzit në nevojë

3.3.1 Rehabilitimi dhe ndër-
timi i infrastrukturës fizike 
për ofrimin e shërbimeve 
shoqërore 

3.3.1.1 Ndërtimi i Qendres së të Moshuarve në Burrel 57

3.3.1.2 Ndërtimi i Këndit të Lojrave në Burrel 58

3.3.1.3 Krijimi i Qëndrës për Viktimat e Dhunës 59

3.3.1.4 Ndërtimi i një qendre shëndetësore në qytet 60

3.3.1.5 Rikonstruksioni i qendrave shëndetësore 61

3.3.1.6 Ndërtimi i Qëndrës Komunitare “Sot për të Ardhmen” nr. 3 në Burrel 62

3.3.1.6 Shtimi i trajnimeve të ofruara nga Qëndra Komunitare “Sot për të Ardhmen” nr. 3 63

3.3.2 Cilësia e shërbimeve 
shoqërore për të gjitha 
moshat 

3.3.2.1  Fushatë “Lufta Kunder Kancerit të Gjirit” 64

3.3.2.2 Rritja e standartit të shërbimeve për Personat me Aftësi të Kufizuara 65

3.3.2.3 Ofrimi i shërbimeve për fëmijët pas divorcit, shërbim psiko-social 66

3.3.3 Barazia gjinore dhe 
mbrojtja nga dhuna në 
familje

3.3.3.1 Ofrimi i shërbimit ligjor dhe psikologjik për viktimat e dhunës në familje 67

3.3.3.2 Ngritja e infrastrukturës bashkiake të përshtatshme dhe miqësore në aspektin 
gjinor

68

3.3.3.3 Forcimi i sistemit të reagimit të koordinuar ndaj dhunës në familje 69

3.3.3.4 Mbajtja e panaireve për gratë me stenda me produkte të punuara nga gratë 70

3.4. Nxitja e shumëllo-
jshmërisë sportive në 
funksion të zhvillimit të një 
jete komunitare dinamike 
dhe të larmishme

3.4.1 Infrastruktura sportive 
për lloje të ndryshme të 
sporteve

3.4.1.1 Ndërtimi i poligonit të qitjes 71

3.4.1.2 Rikonstruksioni i Stadiumit “Liri Ballabani” 72

3.4.1.3 Rikonstruksioni i aneksit të stadiumit 73

3.4.1.4 Ngritja e ekipeve të traditës (mundje, baskeboll, tenis, ping-pong, qitje, alpinizem, 
not etj)

74

3.4.1.5 Ndërtimi i mjediseve në funksion të sporteve të traditës 75

3.4.1.6 Rikonstruksioni i Pallatit të Sportit “Ferit Hysa” 76

3.4.1.6  Ngritja e qendrës për zbulimin e talenteve të reja 77

3.4.2 Rehabilitimi i infras-
trukturës sportive në shkolla

3.4.2.1 Ndërtimi i sallës së forcës në funksion të shumësporteve 78

3.4.2.2 Ndërtimi dhe rehabilitimi i palestrave të shkollave të qytetit 79
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QËLLIMI Objektiva Nr Tregues 

QËLLIMI 1, ZhVilliMi i eKonoMiSë
Qytet me rritje ekono-
mike që siguron mirëqe-
nie të dëshirueshme, 
mundësi të barabarta 
sipërmarrjeje dhe pro-
movim të aftësive të të 
rinjve, qendër agropër-
punimi të produkteve 
rajonale, që mbështet 
artizanatin, turizmin dhe 
inkurajon biznesin mod-
ern e të rrjetëzuar në një 
mjedis me konkurrencë 
të ndershme.

1.1 Rivitalizimi i industrisë së përpunimit 
të produkteve bujqësore dhe blegtorale 
në një mjedis që inkurajon bashkëpunim 
e rrjetëzim efiçent me fermerët në rajon

1 Numri i bizneseve të angazhuara në  industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore 
dhe blegtorale

2 Numri i rrjetëzimeve të bizneseve përpunuese me fermerë bujqësorë dhe blegtoral 

1.2. Shtimi i larmishmërisë së biznesit 
vendor në një klimë që mbështet dhe 
fuqizon biznesin, dhe inkurajon sipër-
marrjen e grave

3 Raporti i bizneseve tradicionale me ato inovatore

4 Numri i bizneseve prodhuese

5 Kontributi i llojeve të biznesit  në  raportin e punësimit meshkuj femra

6 % e femrave që zotërojnë biznese të vogla, të mesme e të mëdha

7 Numri i artizanëve që prodhojnë suvenire tradicionale vendore

1.3. Fuqizimi i pjesëmarrjes së të rinjve 
në sipërmarrje, kryesisht ato inovatore

8 Numri i bizneseve inovatore të hapura nga të rinjtë

9 Numri i të punësuarve sipas gjinisë dhe moshës

QËLLIMI 2, urBaniSTiKa, inFraSTruKTura
Qytet me zhvillim 
të ekulibruar dhe të 
integruar të territorit, 
që garanton lidhje të 
shpejta drejt poleve 
ekonomike rajonale 
dhe hapësirave ur-
bane të mirë-shpërn-
dara, me infras-
trukture e shërbime 
moderne e mjedisore 
për komunitetet, 
bizneset e vizitorët, të 
cilët shijojnë një qytet 
të bukur e në harmoni 
me natyrën dhe tipa-
ret arkitekturore të 
trashëguara.

2.1. Zhvillimi urban i ekuilibruar i qytetit 
që garanton lidhjen ekonomike në nivel 
rajonal dhe hapësira komunitare që 
mundësojnë jetë të sigurtë dhe cilësore

10 Koefiçienti i shfrytëzimit të truallit në çdo lagje

11 Përceptimi i banorëve për cilësinë e jetës për çdo bllok, lagje dhe qytetin në tërësi 

2.2. Ruajtja dhe zhvillimi i identitetit his-
torik të qytetit dhe tipareve arkitekturore 
të trashëguara të tij

12 Numri i objekteve historike ekzistuese të ruajtura dhe të rehabilituara

13 Numri i projekteve të reja ndërtimore bazuar në elemente të arkitekturës të trashëgi-
misë autoktone 

2.3. Ndërtimi i një  infrastrukturë urbane, 
mjedisore e moderne që garanton lidhje 
të shpejta dhe të integruara të zonave të 
qytetit dhe rajonit

14 %  e rrjetit të rrugëve urbane sipas standarteve në të gjithë territorin e qytetit

15 Zonat e lëvizjes së këmbësorëve (m2)

2.3. Ndërtimi i një  infrastrukturë urbane, 
mjedisore e moderne që garanton lidhje 
të shpejta dhe të integruara të zonave të 
qytetit dhe rajonit

16 % e infrastrukturës rrugore e përshtatur për  lëvizjen e Personave me Aftësi të Kufizuar

17 % e territorit që i oftohet shërbimi i transportit publik

18 Numri i parkimeve për mjetet e motorizuara (kapaciteti)

19 Kohëzgjatja e udhëtimit, me mjete të transportit rrugor, ndërmjet qendrave urbane të 
qarkut: Burrel-Peshkopi-Burrel-Klos 

2.4. Ofrimi i shërbimeve publike dhe 
mjedisore me standarte bashkëkohore

20 % konsumatorëve të lidhur me rrjetin e ujit të pijshëm

21 Orët e furnizimit me ujë të konsumatorëve gjatë një dite 

22 % konsumatorëve që përftojnë shërbimin e KUZ 

23 % volumit të ujërave të ndotura të grumbulluara dhe të përpunuara

24 % e territorit të mbuluar me sistemin e grumbullimit të ujërave të bardha

25 % e territorit të mbuluar me sistemin e ndriçimit publik

26 % e llampave që kursejnë energjinë në institucionet dhe sistemin e ndriçimit publik       

27 KW energji alternative e instaluar në qytet

BASHKIA BURREL

Matrica e Planit Strategjik të 
Zhvillimit të Qendrueshëm 
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QËLLIMI 3, ZhVilliMi njerëZor, cilëSia e jeTëS
Komunitet me jetë 
cilësore e dinamike, 
që integron dhe 
harmonizon nevojat 
e pritshmëritë e të 
gjitha grup-moshave, 
me njerëz që aftëso-
hen për t’i kontribuar 
zhvillimit dhe inova-
cionit, me komunitete 
që ruajnë e përçojnë 
vlerat tek të rinjtë, e 
ku bashkëpunimi rrit 
prurjet dhe shanset 
e përparimit për të 
gjithë.

3.1. Ofrimi i arsimimit me cilësi të lartë 
që mundëson kryesisht të rinj të aftësuar 
për zhvillimet bashkëkohore dhe konkur-
rues në tregun e punës

28 % e punësimit me kohë të plotë e të rinjve në tregun e punës sipas gjinisë 

29 % e personave të çertifikuar nga strukturat e arsimit profesional në tregun e punës 

30 % femra/ meshkuj të punësuar me kohë të plotë në tregun formal të punës

31 % e mjediseve arsimore publike të pajisura me infrastrukture mësimore cilësore 

3.2. Rini të shëndetshme, novatore, 
aktive në jetën e komunitetit dhe pjesë e 
vendimmarrjes në zhvillimet e qytetit

32 Numri i aktiviteteve zhvilluese për rininë që mbështeten nga Bashkia

33 % e të rinjve që mendojnë se janë të përfshirë në përmirësimin e jetës komunitare

34 Numri i propozimeve nga strukturat rinore të institucionalizuara që i ndikuan vendim-
marrjes në Bashkia

3.3. Ofrimi i shërbimeve shoqërore që 
garantojnë të drejtat e njeriut, barazinë 
gjinore, një jetë aktive për fëmijët, 
moshën e tretë dhe njerëzit në nevojë

35 % e fëmijëve në nevojë që marrin shërbime shoqërore të rregullta nga Bashkia

36 Numri i personave me Aftësi të Kufizuar të Punësuar 

37 Numri i personave të moshës së tretë që përfitojnë nga shërbimet shoqërore të Bashkisë

38 Numri i femrave që përfitojnë nga shërbimet shoqërore cilësore

39 m2 për banor të hapësirës publike, objekteve për argëtim e çlodhje

40 Numri i ankesave të paraqitura institucioneve publike ndaj diskriminimit në shërbime 

3.4. Nxitja e shumëllojshmërisë sportive 
në funksion të zhvillimit të një jete komu-
nitare dinamike dhe të larmishme

41 Numri i sportistëve të angazhuar sipas llojit të sporteve aktive në qytet e sipas gjinisë

42 % e njerëzve që mendojnë se jeta sportive në qytet është përmirësuar 

QËLLIMI 4, MjeDiSi
Qytet miqësor me 
mjedisin, i gjelbër e 
i pastër,  ku mbrohet 
e pasurohet natyra 
dhe ekosistemet në 
funksion të jetës së 
shëndetshme

4.1. Mbrojtja e mjedisit dhe ekosiste-
meve që garanton cilësinë e ujit, ajrit e 
biodiversitetit

43 % e sipërfaqes së qytetit që mbulohet me shërbim cilësor të grumbullimit dhe largimit 
të mbetjeve urbane

44 Ndarja e diferencuar e mbetjeve me potencial riciklues (në Ton)

45 Cilësia e ajrit  (sipas normave të legjislacionit të Shqipërisë) 

46 Parametrat kimiko-fizike të ujit të pijshëm (sipas normave të legjislacionit të Shqipërisë) 

47 m2 të sipërfaqeve të rrëshqitshme të mbrojtura nga erozioni (me prita, diga, sistem 
kullimi, mbjellje bimësh etj)

4.2 Pasurim i peizazhit natyror të qytetit 
me gjelbërim e elementë miqësore për 
shëndetin e  banorëve dhe mjedisin 

48 Sipërfaqe urbane e gjelbëruar për banorë (në m2)

49 Numri i drurëve dekorativë në qytet

50 m2 i mini-lulishteve të mirëmbajtura në qytet

QËLLIMI 5, KulTura 
Ruajtja dhe zhvillimi i 
identitetit të qytetit, i 
zakoneve e traditave të 
trevës matjane si pasuri 
shpirtërore që përçon 
vlerat e trashëgimisë etno- 
kulturore në qytet dhe në 
mjediset e tjera kulturore 
e turistike, dhe avancimi i 
kulturës bashkëkohore në 
jetën e komunitetit. 

5.1. Ruajtja dhe prezantimi i vlerave 
kulturore, folklorike, etnografike dhe 
kulinare të qytetit në nivel kombëtar e 
ndërkombëtar si pasuri që i kontribojnë 
pasurimit shpirtëror të banorëve dhe 
tërheqjes turistike ndaj qytetit 

51 Numri i objekteve të ekspozueshme arkeologjike, etnografike, historike, të vendosura në qytet

52 Numri i panaireve me fokus kulinarinë çdo vit

53 Numri i restoranteve që përdorin gatimet tradicionale të zonës

54 Numri i vizitorëve në qytet

5.2. Sjellja e aktiviteteve të kulturës bash-
këkohore në jetën e qytetit me risi që nxisin 
interesin e fëmijëve e të rinjve në shkëmbimet 
me bashkëmoshatarët e tyre në Evropë dhe 
me gjërë

55 Numri i aktiviteteve bashkëkohore kulturore të zhvilluara në qytet në vit

56 Pjesëmarrja e rinisë në aktivitete lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare (nr 
përfaqësimeve në vit)
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1.1.1.2. Mbeshtetja e bizneseve ekzistuese                nr2

nr 3 Titulli i Projektit:
Hapja e Zyres me Nje Ndalese (ONE 
STOP SHOP)

Programi:
Zhvillimi i programeve trajnuese dhe stimuluese 
per bisnesin vendas dhe ne vecanti sipermarrjen 
e grave.

Situata
Në Bashkinë Burrel janë të rregjistruar rreth 18,000 banorë të cilët jetojnë dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre në 
qytetin e Burrelit. Në Bashkinë Burrel janë në funksion një sërë zyrash të cilat i shërbejnë komunitetit dhe 
biznesit në Burrel, por duke qënë se këto zyra janë të vendosuara në ambjente të ndryshme, atëherë dhe 
ofrimi i shërbimit të tyre bëhet më i ngadaltë, pasi këto zyra kryejnë edhe funksione të tjera. Ndërsa me  ONE 
STOP SHOP ndodh e kundërta, shumë funksione bëhen në një vend. 
Synimi i projektit
One Stop Shop do të sigurojë informacion në lidhje me OJF-të lokale, shkollat, projektet ndërkombëtare, 
panaire rajonale dhe ekspozita, mundësitë rajonale arsimore, dhe informacione të OJF-ve për 
zhvillim nëpërmjet  internetit.  One Stop Shop është përshtatur edhe për komunitetin të cilit i 
shërbejnë duke ofruar aktivitete të tjera të tilla si: organizimin e ngjarjeve të komunitetit, kryerjen e 
sondazheve dhe të shërbimit të popullsisë së moshuar. 
aktivitete kyçe të projektit:

1) One Stop Shop Punësim personeli, trajnimi dhe vizitat në terren
2) Prezantim i konceptit dhe përfitimet e një One Stop Shop
3) Rinovimi dhe adaptimi i ambjentit One Stop Shop 
4) Kompletimi i One Stop Shop Pajisjet bazë
5) Zhvillimi i materialeve promocionale (One Stop Shop logo, shenja, fletushka, kuti postare për 

qytetarët, komentet dhe ankesat).

rezultatet e pritshme
Rritjen e transparencës së pushtetit lokal në sytë 
e qytetarëve,
Sigurimin dhe reagime të zyrtarëve në nevojat 
e qytetarëve;
Shërbimi i Qytetarëve në një kohë më të shpejtë

grupet e synuara
Qytetarët e Burrel, 
Qytetarët e Rrethit Mat
Çdo individ që ka nevojë për informacion 
Stafi Bashkia Burrel
Këshilli bashkiak

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel, 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Ambjenti dhe hapësira e përshtatshëm 

Faktorë rrezikues
Mosfunksioni i tij dhe mosrritja e cilësisë së
shërbimit ndaj qytetarit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    3.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Sekretari Përgjithshëm 

Koha e zbatimit
5 muaj 

Periudha e pritjes së rezultatit
1 (nje) vit pas zbatimit projektit 2013-2014

Fishat e projekteve

nr 1
Titulli i Projektit:
Rritja e Numrit të bizneseve të reja në 
fushën e artizanatit, grumbullimit dhe 
përpunimit të prodhimeve bujqësore, 
blektorale,bimëve mjekësore dhe tekstile.

Programi:
Mbështetja e bizneseve prodhuese për përpunimin 
dhe prodhimin e produkteve vendore konkuruese 
në rajon.  

Situata
Në qytetin e Burrelit aktualisht nuk janë të përhapura bizneset në fushën e artizanatit, grumbullimi dhe 
përpunimi i prodhimeve bujqësore, blegtorale, bimëve mjekësore dhe tekstileve.
Synimi i projektit 
Me zbatimin e këtij projekti synohet diversifikimi i bizneseve në qytetin e Burrelit, shtimi i bizneseve në këto 
fusha sepse në qytetin tonë nuk janë të përhapura pavarësisht resurseve që ka rrethi Mat.
aktivitete kyçe të projektit:

˃ Studim Tregu në Qytet
˃ Anketim i Bizneseve 
˃ Takim me grupet e interesit,
˃ Shpërndarja e Informacionit mbi proçedurat lehtësuese
˃ Miratimi i paketëa fiskale me lehtësirat për bizneset,

rezultatet e pritshme
Shtimi i bizneseve të reja deri në 10 biznese
Rritja e numrit të punësuarve deri në 20 persona
Rritja e të ardhurave me 3%

grupet e synuara
Bizneset që hapin aktivitete në Qytetin e Burrelit në këto 
fusha
Personat që janë të interesuar të hapin biznese të 
reja në këto fusha.
Investitorë jashtë qytetit dhe emigrantët

aktorët e mundshëm
QKR (Qendra Kombëtare e Rregjistrimit)
Zyra Tatim-Taksave B. Burrel
Drejtoria Rajonale Tatimore

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel (Zyra Tatim-Taksave)

Para kushtet
Mbështetja e bizneseve ekzistuese
Nevoja për biznese në këto fusha
Resurset e bollshme rreth qytetit

Faktorë rrezikues
Miratitmi i paketës Fiskale

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   200.000 lek

Personi i kontaktit për projektin
Përgjegjësi Zyrës Tatim Taksave Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
Viti 2013

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr. 6
Titulli i Projektit:
Hartimi i një pakete fiskale lehtësuese 
dhe nxitëse për biznesin e qytetit

Programi: 
Zhvillimi i programeve trajnuese dhe stimuluese 
per bisnesin vendas dhe ne vecanti sipermarrjen e 
grave

Situata
Në qytetin e Burrelit janë të rregjistruar rreth 430 biznese të vogla dhe 50 subjekte juridike, të cilët japin 
kontributin kryesor në buxhetin e Bashkisë (të ardhurat). Gjithashtu këto biznese ndikojnë në numrin e të 
punësuarve në qytetin e Burrelit. Disa nga problemet me të cilat haset biznesi vendor janë: niveli i lartë i 
taksave, infrastukturë e dobët, konkurencë e pa rregulluar (informale).
Synimi i projekti 
Me këtë projekt synojmë që të ulim nivelin e taksave, të rrisim bazën e taksueshme te bizneseve dhe të 
eliminojmë informalitetin e tyre.  
Disa nga rezultatet e pritshme të këtij projekti do të jenë: rritja e numrit të bizneseve, ulja e bizneseve informale, 
rritja e numrit të të punësuarve dhe rritja e të ardhurave për Bashkinë Burrel.
aktivitete kyçe të projektit:

˃ Takim me grupet e interesit,
˃ Hartimi dhe Botimi i paketës Fiskale
˃ Fushatë sensibilizuese për Informimin e biznesit në lidhje me proçedurat lehtësuese për taksat dhe 
tarifat vendore.

rezultatet e pritshme
Rritja e numrit të bizneseve me 4%
Ulja e numrit të bizneseve informale
Rritja e numrit të punësuarve me 3%
Rritja e të ardhurave për Bashkinë me 6% 

grupet e synuara
Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Qytetin e Burrelit
Personat që hapin biznese te reja
Investitor jashtë qytetit

aktorët e mundshëm
Zyra Tatim-Taksave B. Burrel
Drejtoria Rajonale Tatimore 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel (Zyra Tatim-Taksave)

Para kushtet
Vendimi i Këshillit Bashkiak për miratimin e 
lehtësirave për biznesin e qytetit.

Faktorë rrezikues
Rezistenca e bizneseve informale për moszbatimin e
masave lehtësuese.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej 
200.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Përgjegjësi i Zyrës se Tatim Taksave, Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
 Viti 2013

Periudha e pritjes së rezultatit
1 (NJE) Vit Kalendarik

nr 4
Titulli i Projektit:
Stimulimi i biznesit vendas për 
ekspozimin dhe ruajtjen e ushqimeve 
tradicionale

Programi:
Zhvillimi i programeve trainuese dhe stimuluese 
per bisnesin vendas dhe ne vecanti sipermarrjen 
e grave.

Situata
Shumë restorante në qytetin tonë gatuajnë ushqime cilësore, por hera-herës dhe ushqime tradicionale që 
duhet të jenë më të shumëllojshme.
Synimi i projektit 
Krijimin e një panairi të përvitshëm me gatime tradicionale të zonës dhe qytetit.
aktivitete kyçe të projektit:
Organizimi i panairit
Stimulimi i biznesit vendas
Hartimin e broshurave për menutë e ushqimeve tradicionale

rezultatet e pritshme
Organizimi i panairit
Menu e pasur në restorantet e qytetit
Ushqime bio.

grupet e synuara
Biznesi 
Kuzhinierët
Qytetarët
Turistët vendas e të huaj

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Biznesi 
Kuzhinierët 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Qarku Dibër
Donatorë të Ndryshëm

Para kushtet
Selektimi i restoranteve të traditës për realizimin e
këtyre ushqimeve.

Faktorë rrezikues
Realizimi me cilësi i ushqimeve tradicionale.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   700.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel 

Koha e zbatimit
2015-2016 1 vite  kalendarikë

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik pas implementimit të projektit
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nr 8 Titulli i Projektit:
Ngritja e punishtes së (dru-gdhendësve) 

Programi: 
Mbështetja dhe stimulimi i krijimit të 
punishteve të punimeve artizanale.

Situata
Ne aktualisht nuk kemi punishte të tilla. Krijimi i kësaj punishteje bën të mundur ruajtjen e traditës si 
dhe punësim individual

Synimi i projekti  
Ruajtja e traditave të mëparshme dhe punësimi i personave që janë të aftë në këtë fushë.

aktivitete kyçe të projektit:
Përzgjedhja e individëve që meren me këtë profesion

Krijimin e kushteve për ushtrimin e këtij profesioneve.

Pajisja e tyre me bazë materiale.

Sigurimi i lëndës së parë.

rezultatet e pritshme
Punësimi i personave specialistë që merren me 
këtë punë

Ekspozimin e këtyre materialeve nëpër panaire 
të ndryshme kombëtare e ndërkombetare.

Ruajtja e këtij zanati të hershëm nder breza.

grupet e synuara
Dru-gdhendës 
Qytetarë 
Shtresat në nevojë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Dru-gdhendës  
Individë të  ndryshëm

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Përzgjedhja e individëve specialistë.

Faktorë rrezikues
Sigurimi i lëndës së parë, sigurimi i specialistëve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    2.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel,  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2015-2016

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vite kalendarik

nr 7
Titulli i Projektit:

Trajnim i stafit për rritjen e kapaciteve 
në funksion të administratës.

Programi:
Zhvillimi i programeve trajnuese dhe stimuluese 
per biznesin vendas dhe në veçanti sipërmarrjen e 
grave.

Situata
Bashkia Burrel ka 46 punonjës të cilët janë pjesë e aparatit të bashkisë dhe 71 punonjës janë të institucioneve 
në varësi të Bashkisë, ku çdo njëri nga specialistët ka nevojë për kualifikime për fushat në të cilat punojnë.  
Ndryshimi i teknologjisë dhe ndryshimi i ligjeve kanë nevojë për asistencë që të mund të implementohen në 
punën e përditshme të Institucionit ku ato ushtrojnë aktivitetin.

Synimi i projektit 
Trajnimi dhe kualifikimi i stafit të bashkisë dhe organeve në varësi mbi teknologjinë dhe konsultimet me ligjet 
e reja

aktivitete kyçe të projektit:
Marrëveshja me ITAP për zhvillimin e trajnimeve të stafit
Sigurimi i ambjenteve për zhvillimin e trajnimit
Sigurimi i materialeve logjistike
Ndarja e specialistëve për trajnim sipas fushave

rezultatet e pritshme
Staf më i kualifikuar
Shërbim i mirë ndaj qytetarëve
Zbatimi i i përpiktë ndaj ligjeve të reja

grupet e synuara
Stafi i bashkisë dhe institucioneve në varësi të
Bashkisë si Kopshte, çerdhe, Gjelbërim, Shërbime
Bashkiake, konvikt.

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel dhe institucionet në varësi
ITAP

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
ITAP

Para kushtet
 Marrëveshja me ITAP për ofrimin e trajnimeve

Faktorë rrezikues
Koordinimi midis ITAP dhe Bashkisë Burrel

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   200.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Sekretari i Përgjithshëm

Koha e zbatimit
2012-2030

Periudha e pritjes së rezultatit
3 muaj pas trajnimit
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nr 10 Titulli i Projektit:
Ngritja e punishtes së trikotazheve

(të leshta) 

Programi: 
Mbështetja dhe stimulimi i krijimit të 
punishteve të punimeve artizanale.

Situata
Ne aktualisht nuk kemi punishte të tilla. Krijimi i kësaj punishteje bën të mundur ruajtjen e traditës si 
dhe punësim individual

Synimi i projektit  
Ruajtja e traditave të mëparshme dhe punësimi i personave që janë të aftë në këtë fushë.

aktivitete kyçe të projektit:
Përzgjedhja e individëve që merren me këtë profesion

Krijimin e kushteve për ushtrimin e këtij profesioni.

Pajisja e tyre me bazë materiale.

Sigurimi i lëndës së parë.

rezultatet e pritshme
Punësimi i personave specialistë që merren me 
këtë punë

Ekspozimin e këtyre materialeve nëpër panaire 
të ndryshme kombëtare e ndërkombetare.

Ruajtja e këtij zanati të hershëm ndër breza.

grupet e synuara
Artizanë leshpunues 
Qytetarë 
Shtresat në nevojë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Artizanë leshpunues   
Individë të  ndryshëm

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Përzgjedhja e individëve specialistë.

Faktorë rrezikues
Sigurimi i lëndës së parë.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    1.700.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjesi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2015-2016

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik

nr 9 Titulli i Projektit:
Ngritja e punishtes së bakërpunuesve

Programi:
Mbështetja dhe stimulimi i krijimit të punishteve 
të punimeve artizanale.

Situata
Ne aktualisht nuk kemi punishte të tilla. Krijimi i kësaj punishteje bën të mundur ruajtjen e traditës si 
dhe punësim individual.

Synimi i projekti  
Ruajtja e traditave të mëparshme dhe punësimi i personave që janë të aftë në këtë fushë.

aktivitete kyçe të projektit:
Përzgjedhja e individëve që merren me këtë profesion

Krijimin e kushteve për ushtrimin e këtij profesioni.

Pajisja e tyre me bazë materiale.

Sigurimi i lëndës së parë.

rezultatet e pritshme
Punësimi i personave specialistë që merren me 
këtë punë

Ekspozimin e këtyre materialeve nëpër panaire 
të ndryshme kombëtare e ndërkombetare.

Ruajtja e këtij zanati të hershem ndër breza.

grupet e synuara
Bashkëpunues 
Qytetarë 
Shtresat në nevojë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Bakërpunues   
Individë të  ndryshëm

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Përzgjedhja e individëve specialistë.

Faktorë rrezikues
Sigurimi i lëndës së parë sigurimi i specialistëve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    1.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2015-2016

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr 12 Titulli i Projektit:
Ngritja e punishtes së teneqe-punueseve

Programi: 
Mbështetja dhe stimulimi i krijimit të 
punishteve të punimeve artizanale.

Situata
Ne aktualisht nuk kemi punishte të tilla. Krijimi i kësaj punishteje bën të mundur ruajtjen e traditës si 
dhe punësim individual.

Synimi i projektit  
Të ruhet tradita ndër breza dhe në këtë mënyrë angazhohen të gjithë ata që janë të aftë në këtë fushë.

aktivitete kyçe të projektit:
Përzgjedhja e individëve që merren me këtë profesion

Krijimin e kushteve për ushtrimin e këtij profesioni.

Pajisja e tyre me bazë materiale.

Sigurimi i lëndës së parë.

rezultatet e pritshme
Punësimi i personave specialistë që merren me 
këtë punë

Ekspozimin e këtyre materialeve nëpër panaire 
të ndryshme kombëtare e ndërkombetare.

Ruajtja e këtij zanati të hershëm ndër breza.

grupet e synuara
Teneqepunues
Qytetarë 
Shtresat në nevojë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Teneqepunuesit 
Individë të  ndryshëm

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Përzgjedhja e individëve specialistë.

Faktorë rrezikues
Sigurimi i lëndës së parë.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    1.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2014-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vite kalendarik

nr 11
Titulli i Projektit:
Ngritja e ndërrmarjeve të 
“qendistarisë”

Programi:
Mbështetja dhe stimulimi i krijimit të punishteve 
të punimeve artizanale.

Situata
Shumë gra dhe të reja në qytetin tonë meren me qendistari, por kanë të veshtirë tregun, ekspozimin, 
marketingun e këtyre prodhimeve artizanale por shume bashkekohore.

Synimi i projektit 
Krijimin e mini punishteve apo qendrave të vogla qendistare në qytetin tone, punësimin e këtyre 
grave dhe vajzave që meren me këtë lloj pune.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i saktë i tyre
Stimulimi i tyre në organizimin e biznesit
Hartimin e broshurave reklamuese të këtyre prodhimeve
Organizimin e panaireve enkas për këtë lloj punimi artizan

rezultatet e pritshme
Organizimi i panairit
Krijimin e qendrave artizanale.
Punësimin e të rejave dhe grave të qytetit

grupet e synuara
Biznesi 
Kuzhinierët
Qytetarët
Turistët vendas e të huaj

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Biznesi 
Qendistarët gra dhe të reja

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të Ndryshëm

Para kushtet
Selektimi i qendistarëve dhe grupimi i tyre në shoqëri
për krijimin e ndërrmarjeve të biznesit

Faktorë rrezikues
Mos realizimi i këtyre grupacioneve në forma të
shoqërive ose të ndërrmarjeve, mos tregtimi i tyre
nëpër panaire.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.900.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel 

Koha e zbatimit
2014-2015 1 vit  kalendarik

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik pas implementimit të projektit
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nr 14 Titulli i Projektit:
Krijimi i lehtësirave për studentët që 
janë diplomuar dy vitet e fundit.

Programi:
Nxitja e sipërmarrësve të rinj.

Situata
Numri i studentëve të diplomuar në qytetin e Burrelit sa vjen e rritet çdo vit. Mungesa e hapësirave 
për të gjetur një vend pune në degën e diplomuar çon në numrin e madh të papunëve.

Synimi i projektit 
Nxitja e kësaj kategorie dhe mbështetja e tyre nga Zyra e Tatim-Taksave duke krijuar lehtësira të 
mëdha, duke ju zbritur 30% të totalit të detyrimeve që duhet të paguajnë pranë Zyrës Tatim-Taksave

aktivitete kyçe të projektit:
Analizë Biznesi për gjendjen aktuale

Takim me studentët që kanë mbaruar Universitetin

Informimi i proçedurave lehtësuese për hapjen e bizneseve nga kjo kategori

rezultatet e pritshme
 Hapja e 5-10 bizneseve nga studentët gjatë një viti
Punësimi i 10 studentëve të diplomuar
Shtimi i të ardhurave 2%

grupet e synuara
Studentët që janë diplomuar gjatë dy viteve të fundit

aktorët e mundshëm
Zyra Vendore e Punësimit
QKR (Qendra Kombëtare Rregjistrimit)
Zyra Tatim-Taksave B. Burrel
Drejtoria Rajonale Tatimore

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel

Para kushtet
Bashkëpunimini i Bashkise me Zyrën e Punës,
Drejtorine Arsimore, Tatim- Taksat

Faktorë rrezikues
Interesimi i të rinjve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   100.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Zyrës Tatim Taksave Bashkia Burrel

Koha e zbatimit

Viti 2013

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik

nr 13
Titulli i Projektit:
Nxitja dhe përdorimi i kapacitetit dhe 
fuqisë së rinisë.

Programi:
Nxitja e sipermarresve te rinj

Situata
Të rinjtë e sotëm nuk po vlerësojnë rëndësinë e moshës, nuk po përdorin fuqitë e tyre me pozitivitet 
si dhe nuk po vlerësojnë modernizimin e jetës në favor të ngritjes së kapaciteteve. Rini e pavlerësuar, 
të larguar nga shoqëria e pastër, të mbërthyer pas internetit, të pavlerësuar. Të rinjtë e sotëm nuk 
janë tolerantë, janë inaktive, tregojnë interes të ulët për vendimmarrjen si dhe nuk anagzhohen si 
një pjesë e fuqishme e shoqërisë. 
Synimi i projektit:
Përmirësimi i  jetës së rinisë në qytet, aktivizimi i tyre si dhe të qënit pjesë e vendimmarrjes.
aktivitete kyçe të projektit:
-Krijimi i një qendre rinore,
bashkëpunimi i të rinjve me pushtetin vendor dhe institucione të ndryshme për aktivitetet që 
zhvillohen në qytet,
-Krijimi i ditëve (për  një mjedis të pastër, lufta kundër drogës etj), ku të rinjtë të jenë pjesë e 
vullnetarizmit. 
-Takime e tryeza për vetaktivizim dhe nxitje të potencialit të tyre. Slogani: “Me rininë, për rininë”

rezultatet e pritshme
- Jetë më aktive e sociale për të rinjtë dhe 

familjet e tyre.
- Rini e përmbushur, e pastër, e shëndoshë, 

inovatore dhe bashkëpunuese.
- Ngritja e një qendre , strehëz për të rinjtë.

grupet e synuara
- Të rinjtë
- Familja
- Shoqëria
- Institucionet e pushtetit vendor

aktorët e mundshëm
Prindërit, Mësuesit
Të rinjtë, Koordinatorja e projektit
Bashkia Burrel, Media

Kontribuesit e mundshëm në projekt
- Bashkia Burrel
- Shoqatat e ndryshme vendore
- Donatorët e mundshëm
- Ministria e Shëndetësisë

Para kushtet
- Puna me të rinjtë më aktive
- Thithja e të rinjve pasive dhe bashkëpunimi 

me to
- Nxitja e vetëbesimit tek të rinjtë.

Faktorë rrezikues
- Mosbashkëpunimi i disa të rinjve
- Mungesa e koordinimit mes të rinjve dhe 

institucioneve
Neglizhenca mes aktorëve të interesuar

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Përfaqësues pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Sociale.

Koha e zbatimit
2013- 2015

Periudha e pritjes së rezultatit
Rezultati pritet pas 3-mujorit të parë, 
të fillimit të zbatimit të projektit.
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nr 16
Titulli i Projektit:
Hartimi i planit rregullues të 
qytetit

Programi 
Ristrukturimi i blloqeve të banimit

Situata
Bashkia Burrel dhe qyeti i Burrelit që nga viti 1996 nuk kanë të hartuar një Plan të Ri Urban, ku mund të 
studiojnë hapësirat e lira dhe zhvillimin e qytetit.

Synimi i projektit 
Hartimi i një Plani të ri Urban brenda viti 2013

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i qytetit

rezultatet e pritshme
Evidentim i zonave të lira në qyetet
Zhvillimi i qytetit sipas një plani urban bashkohor

grupet e synuara

Qytetarët e Burrelit

Bashkia Burrel

 

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel 
Zyra Urbanistikës

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Këshilli i Qarkut Dibër
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me Ing. Urban për studimin e qytetit

Faktorë rrezikues

Zhvillimi i qytetit sipas Planit Urban

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    10.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Zyra Urbanistikës

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
5 vjet

nr 15
Titulli i Projektit:
Hartimi i lehtësirave fiskale për biznese 
të reja të hapura nga të rinjtë.

Programi:
Nxitja e sipërmarrësve të rinj.

Situata
Në qytetet janë shumë të rinj të cilat kanë mbaruar Universitetitin apo shkollën e mesme të përgjithme 
dhe profesionale por nuk kanë gjetur hapësira për të punuar, kanë gjetur mundësinë e hapjes së një biznesi 
duke u vetëpunësuar dhe kjo ka gjetur mbështetje të gjerë nga Bashkia Burrel. Në bashkëpunim me Zyrën e 
Taksave kanë hartuar në paketën fiskale që çdo i ri që hap një biznes ka 30% ulje të taksave vendore.

Synimi i projektit 
Ofrim dhe mbështetje e të rinjve të cilët duan të hapin një biznes në qytetin e Burrelit

aktivitete kyçe të projektit:
Promovim i kësaj pike të ofruar nga Bashkia Burrel

Miratimi në Këshill

Evidentimi i personave që kanë mbaruar shkollën dhe në bashkëpunim me Drejtorine Arsimore dhe Zyrën e 
Punës t’ju jepet mundësia për ushtimin e një aktiviteti.
Dhënia e ideve në fushat të cilat mund të hapet një biznes në Burrel

rezultatet e pritshme
Rritja e numrit të të rinjve të punësuar
Ulja e varfërisë

grupet e synuara
Personat të cilat kanë mbaruar shkollën e mesme
dhe të lartë gjatë 3 viteve të fundit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Drejtoria Arsimore Mat
Zyra e Punësimit
Zyra e Tatim-Taksave vendore
Drejtoria Rajonale e Tatim-Taksave 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Donatorët e ndryshëm
Bashkia Burrel
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Ekonomisë

Para kushtet
Marrëveshja me aktorët për evidentimin e
personave të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm
dhe të lartë 3 vitet e fundit

Faktorë rrezikues
Interesimi i të rinjve për të hapur një
biznes të tyrin

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Zyra e Tatim Taksave Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2012-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas implementimit të projektit

60 61
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nr 18 Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i ”Bllokut Partizani nr.2”

Programi:
 Ristrukturimi i blloqeve të banimit

Situata
Blloku Partizani II është një pjesë e rëndësishme e qytetit të Burrelit pasi aty jetojnë një numër i madh familjesh 
të cilat e përjetojnë këtë problem që sjell mos rehabilitimi i këtij blloku.
Problem në këtë bllok është dhe mos sistemi i kanalizimeve dhe linjave elektrike sepse për një kohë të gjatë aty 
nuk është ndërhyrë. Rrugët nga ana konceptuale kanë qënë ndërtuar dikur (para viteve ‘90) në periudhën kur 
është ndërtuar blloku i banimit. E njëjta situatë është dhe për trotuarët. Si mjetet ashtu dhe këmbësorët kalojnë 
në të njëjtin vend. 
E vështirë bëhet gjendja kaluese sidomos në kohë shiu, ku blloku mbizotërohet nga balta dhe pellgjet me ujë. 
Gjelbërimi në këtë bllok, me gjithë numrin e madh të popullsisë (sidomos dendësisë që është nga më të lartit në 
qytet) mungon tërësisht. Megjithëse hapësirat midis pallatave janë të favorshme për zhvillimin e gjelbërimit. 
Ndriçimi në këtë bllok mungon. Lëvizja e mjeteve dhe këmbësorëve natën është tepër problematike. 
Synimi i projektit: 
Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i Bllokut “Partizani II” duke sistemuar linjat elektrike ujërat e bardha, trotuaret 
dhe shtimin e hapësirave të gjelbërta
aktivitete kyçe të projektit:
	Evidentimi i situatës, 
	Hartimi i projektit dhe miratim projekti
	Rikonstruksion i rrugës dhe trotuarit
	Rikonstruksion në rrjetin e kanalizimeve.
	Vendosja e ndriçimit rrugor.
	Rritja e hapësirave të gjelbërta 
	Vendosje sinjalistike

rezultatet e pritshme
Sistemimi bashkohor i bllokut të Lagjes Partizani nr.2, 
Ambjente funksionale dhe të gjelbëruar

grupet e synuara
Qytetarët që banojnë në Bllokun Partizani,
Komuniteti që jeton në Burrel 18.000 banorë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake 
Banorët e Bllokut Partizani 2

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Linjës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Ka vendim të KRrT së Bashkisë nr.2 datë 22.12.2009

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e ambjenteve pas përfundimit të 
projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  39,770,614 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Kryetarja Adelina Farrici

Koha e zbatimit
12 muaj

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas përfundimit të projektit

nr 17
Titulli i Projektit:
Rehabilititmi i zonave të banuara 
periferike të qytetit (ish-zona industiale)

Programi:
Ristrukturimi i blloqeve të banimit.

Situata
Ish-zona industriale që ndodhet në periferi të qytetit është një zonë e cila ka nevojë për ndërhyrje dhe 
riogranizim pasi aty një pjesë e banjove nuk kanë akses në rrugë dhe sistemimin e ujërave të bardha dhe të 
zeza sepse mungon infrastruktura e cila bën të mundur aksesin e qytetarëve në këto shërbime jetësore.

Synimi i projektit 
Riorganizim dhe sistemim i zonës dhe krijimi i mundësive që të gjithë banorët të mund të marrin shërbim dhe 
të kenë akses në të gjithë shërbimet që ofrohen.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i zonës 
Hartimi i një plani të mirëfilltë zhvillimi
Hartimi i një projekti zhvillimi
Evidentimi i kapaciteve të zonës

rezultatet e pritshme
Zgjerimi i zonës së shërbimit të qytetarëve
Rritja e mirëqënies sociale tek të gjithë banorët
Krijimi i aksesit të të gjithë qytetarëve në Ujësjellës
kanalizime

grupet e synuara
Banorët që banojnë në atë zonë
Qytetarët e Burrelit
Fëmijët e zonës përreth

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Urbanistika
Ujësjellës Kanalizimet Burrel
Banorët e lagjes

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Këshilli i Qarkut Dibër
Bashkia Burrel 
Ndërmarrja Shërbimeve Bashkiake
Ujësjellës Kanalizimet
Ministria e Transportit

Para kushtet
 Marrëveshja me banorët e lagjes për prishjen e
ambjenteve pa leje

Faktorë rrezikues
Bashkëpunimi me banorët që jetojnë në atë lagje

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   30.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2018

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas zbatimit të projektit

62 63

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



nr21 Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i fasadave të qytetit

Programi: 
Ruajtja dhe restaurimi i objekteve historike 
dhe atyre tipike te qytetit

Situata
Qyteti i Burrelit të gjithë pallatet i ka të ndërtuara para viteve ’90. Duke qënë se shumica e këtyre ndërtesave 
janë te vjetra ato kanë nevojë për ndërhyrje. Rikonstruksioni i këtyre fasadave do të bënte të mundur 
qëndrueshmërinë dhe fortësinë për një kohë më të gjatë të ndërtesave dhe kjo do të shkonte në kronologji me 
anën arkitektonike të qytetit.

Synimi i projektit   
Rikonstruksioni i fasadave të pallateve më të demtuara

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i fasadave  më problematike

Heqja e fasadave ekzistuese

Suvatimi i fasadave

Rebabilitimi i ambjenteve rreth pallatit (shkarkues, parapet etj)

rezultatet e pritshme
Fasada te rikonstruktuara
Ulja e rreziqeve nga ana e amortizimit të tyre.
Pamje më e rregullt e qytetit dhe përshtatja
arkitektonike e qytetit.

grupet e synuara
Banorët e lagjeve  të qytetit
Qytetarët e Burrelit
Familjarët që banojnë aty

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Banorët e pallateve
Qytetarët dhe bizneset e Burrelit që bëjnë pjesë
në ato ambjente

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Transportit
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Projekti Rikonstruksion i rrugës “DALIP HYSA” ështe 
në procedura miratimi nga KRr.T Bashkisë

Faktorë rrezikues
Kushtet atmosferike

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    35.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel Drejtoria e Shërbimeve Bashkiake

Koha e zbatimit
2013-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vit kalendarik

nr19 Titulli i Projektit:
Rehabilitimi i lagjes “Pjetër Budi”

Programi: 
Ristrukturimi i blloqeve të banimit.

Situata
Gjendja në Lagjen “Pjetër Budi” paraqitet e rënduar, ky  bllok  ka  një mungesë të theksuar infrastrukture  dhe 
është e domosdoshme ndërhyrja me një projekt strategjik për zhvillimin e rehabilitimin e këtij  blloku pallatesh. 
Mungesa e infrastrukturës, mungesa e hapësirave të gjelbërta, mungesa e një parku  ose  e një  këndi lojërash 
për fëmijë, ndriçim. Mungesa e një  vendi  çlodhës për  banorët e moshës së tretë, fëmijët, gratë dhe të rinjtë që 
jetojnë në atë lagje.  Ky bllok ka rreth 900 banorë.
Synimi i projektit:  
Sitemimi i Lagjes “Pjetër Budi” dhe shtimi i hapësirave të gjelbërta dhe çlodhëse në lagje.

aktivitete kyçe të projektit:
Përgatitja e dokumentacionit të projektit
Evidentimi i situatës
Sensibilizim i komunitetit
Hartimi i Projektit 
Vendosja e stolave dhe koshave
Mbjellje pemësh dhe vendosje bordurash, Mbjellje bari

rezultatet e pritshme
Rritje e cilësisë së jetës së banorëve
Më shumë hapësira të gjelbërta 
Krijimi i kushteve optimale për mekanizmin e pastrimit të 
mbetjeve urbane
Vendosje stolash, pemë dhe bordurave ndarëse
Krijimi i një njësie menaxhuese për mirëmbatjen dhe 
jetëgjatësinë e projektit

grupet e synuara
Banorët e Lagjes “Pjeter Budi”  
Qytetarët e Burrelit
Bizneset që ushtrojnë aktivitet në atë lagje
Familjarët që banojnë aty

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Banorët e lagjes Pjetër Budi
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e Mundeshem
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Transportit

Para kushtet
Marrëveshja me banorët e lagjes

Faktorë rrezikues
Mirëmbajta e ambjenteve pas përfundimit 
të projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    5.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Zyra Programim-zhvillimit

Koha e zbatimit
2013-2014

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr 25 Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni rrugës “DALIP  HYSA”

Programi:
Krijimi i një infrastrukture rrugore 
bashkëkohore urbane e integruar me atë 
rajonale dhe kombëtare

Situata

Rruga “Dalip HYSA” i shërben të gjithë komunitetit që jeton në qytetin e Burrelit. Ajo rrugë është shumë e 
amortizuar pasi për një kohë shumë të gjatë nuk është  rikonstruktuar.

Rruga “Dalip HYSA” është rruga e cila ka një rëndësi të madhe sociale për qytetarët e Burrelit sepse është 
rruga që bën lidhjen me varrezat e qytetit. 

Synimi i projektit 

Krijimi i nje infrastrukture rrugore bashkëkohore urbane duke zgjidhur  problematikën që krijohet në lëvizjen 
e mjeteve dhe këmbësorëve 

aktivitete kyçe të projektit:

Evidentimi i situatës 

Hartimi dhe miratimi i projektit

Rikonstruksioni i rrugës sipas paramaterave të përcaktuar në projekt

rezultatet e pritshme

Krijimi i nje infrastrukture rrugore bashkekohore urbane e 
integruar me atë rajonale dhe kombëtare

grupet e synuara

Qytetarët e Burrelit,

Banorët e rrugës Dalip Hysa

aktorët e mundshëm

Bashkia Burrel

Shkolla 31 Korriku

Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake 

Komuniteti

Kontribuesit e mundshëm në projekt

Bashkia Burrel

Donatorët e mundeshem (Fondacione)

Ministria e Linjës

Drejtoria Arsimore

Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet

Projekti është i miratuar nga  KRr.T Bashkisë

Faktorë rrezikues

Mirëmbajtja e rrugës pas përfundimit të 
projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave

gjithsej  36.243.049 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit

12muaj

Periudha e pritjes së rezultatit

Pas përfundimit të projektit

nr22
Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i objekteve të traditës 
në qytetin e Burrelit (ish-Shtëpia pritjes, 
Materniteti i vjetër, shtëpia pionerit, godina 
Bashkisë).

Programi: 
Ruajtja dhe restaurimi i objekteve historike 
dhe atyre tipike te qytetit.

Situata

Në territorin e Bashkisë Burrel janë disa godina që përbëjnë (objekt kulturore) të traditës sonë që kanë nevojë 
për rikonstruksion, duke i ruajtur origjinën e kompozimit të këtij objekti.

Synimi i projektit:  

Rikonstruksioni i këtyre godinave historike dhe kthimi i tyre në objekte të vizitueshme

aktivitete kyçe të projektit:

Evidentimi i këtyre objekteve në terren

Selektimi i tyre si (objekte kulturore)

Rikonstruktioni fizik i tyre

Emërtimi me tabela identifikuese turistike

rezultatet e pritshme

Godina të rikonstruktuara 

Shtimin e vizitorëve

Rritja e Funksionalitetit të këtyre  objekteve kulturore

grupet e synuara

Vizitorët  këtyre objekteve

Qytetarët rrethit Mat

Arkitektët

Trashëgimtarët e objekteve në pronësi

aktorët e mundshëm

Bashkia Burrel

Arkitekte

Trashëgimtarët e objekteve Kulturore

Qendra Kulturore Burrel

Kontribuesit e mundshëm në projekt

Ministria e Kulturës

Bashkia Burrel

Donatorët e Mundshëm

Këshilli i Qarkut Dibër

Drejtoria e trashëgimisë Kulturore

Para kushtet

Çertifikimi i tyre si objekte kulturore nga Drejtoria e 
Trashegimise në Ministrine e Kultures

Faktorë rrezikues

Marrveshja me trashegimtaret e e objekteve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave

gjithsej    4 x 5.500.000 = 2.200.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2013-2022

Periudha e pritjes së rezultatit

4 vite kalendarikë

66 67
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nr 27
Titulli i Projektit:
Rikonstruksion  i te gjithe rrugeve kryesore dhe 
dytesore ne qytet

Programi:
Krijimi i një infrastrukture rrugore 
bashkëkohore urbane e integruar me atë 
rajonale dhe kombëtare.

Situata
Në qytetin e Burrelit janë rreth 14 km rrugë lidhëse që bëjnë të mundur lidhjen e lagjeve me rrugët kryesore 
dhe unazën e qytetit. Këto rrugë kanë nevojë për rikonstruksion dhe ndërhyrje pasi disa ngo këto janë të 
dëmtuara.

Synimi i projektit 
Rehabilitimi i rrugëve kryesore dhe dytësore të qytetit

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i rrugëve më problematike

Rikonstruksioni i rrugëve më të dëmtuara

Rikonstruksion i kanalave kulluese dhe pusetave në rrugë

rezultatet e pritshme
Rrugë të rehabilituara
Lirshmëri dhe kushte më të mira lëvizje për mjetet në qytet

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit

Individët që kanë automjet

Vizitorët

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Policia e Shtetit
Ndërmarrja e Shërbimeve

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Drejtoria e rrugëve në Qarkun Dibër
Ministria e Transportit
Donatorët e Mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshje me policinë e Shtetit për devijimin e mjeteve
gjatë rikonstruksionit të rrugëve

Faktorë rrezikue

Mirëmbajtja e tyre dhe ndalimi i mjeteve

me tonazh të lartë në qytet

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   15.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Koha e zbatimit
2013-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
6 muaj deri në 1 vit kalendarik

nr 26
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i Rrugës Burrel-Komsi-Qaf-
Shtamë-Tiranë (hapje tuneli)

Programi:
Krijimi i një infrastrukture rrugore bashkëkohore 
urbane e integruar me atë rajonale dhe kombëtare.

Situata
Qyteti i Burrelit është një qytet që ndodhet në Veri-Lindje të Shqiperisë dhe kufizohet nga qytete si: Kruja, 
Mirdita, Bulqiza, Peshkopia dhe Tirana (kryeqyteti i Shqipërisë). Distanca për të arritur në Tiranë është 85 
Km dhe afërsisht 2 orë, kjo për pasoje të rrugës së amortizuar dhe distancës së largët. Por me ndërtimin e një 
vepre Kombëtare sic është rruga Burrel-Komsi-Qaf-Shtamë-Tiranë (hapje tuneli) do të krijonte mundësinë që 
distanca Burrel –Tiranë të jetë 30 minuta.
Synimi i projektit 
Ndërtimi i Rrugës Burrel-Komsi-Qaf-Shtamë-Tiranë (hapje tuneli) dhe shkurtim i distancës nga 2 orë në 30 
minuta
aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendit ku do të kalojë tuneli
Hartimi i Projektit
Marrja e lejes tek Ministria e Kulturës (Parkun Kombëtar Qafë-Shtamës) 
Zbatimi i Projektit
Hapje e tunelit
Rikonstruksion i plotë i Rrugës që ka impakt Kombëtar

rezultatet e pritshme
Shkurtim i distancës Burrel – Tirane
Zhvillim i zonave ku kalon rruga
Zhvillim i qytetit Burrel dhe rrethit Mat

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit 
Banoret e Rrethit Mat
Vizitorët që vijnë në Burrel

aktorët e mundshëm
Ministria e Transportit
Bashkia Burrel
Komuna Komsi
Ministria e Kulturës

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministri Transportit
Ministria e Kulturës
Bashkia Burrel
Donatorë të mundshëm

Para kushtet
Marrëveshja me Ministrinë e Kulturës për Parkun e
Qafë-Shtamës

Faktorë rrezikues
Koordinimi midis Aktorëve të Projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   10 milion Euro

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2020

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet

68 69

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



nr30 Titulli i Projektit:
”Rivitalizimi i sheshit Ahmet Zogu”

Programi:
Programi i ndertimit dhe rikonstruktimit te zonave 
levisese per kombesoret

Situata
Qyteti i Burrelit ka një plan rregullues të miratuar me V.K.M nr. 394, Datë 24.10.1991, me një sip.të përgjithshme 
140ha, dhe rreth 18 mijë banorë, me zona të përcaktuara për banesa, gjelbërim, zona industriale, social kulturore, 
arsimore dhe sportive etj. Objekti i miratuar me vendim KRT-je të Bashkisë Burrel për ndërtimin rivitalizimin 
e sheshit ahmet Zogu” lindi si domosdoshmëri duke u nisur nga gjendja e këtij sheshi.
Sheshi para godinës së Bashkisë ka një sipërfaqe prej 4900 m². Kjo sipërfaqe është e shtruar me asfalto betoni 
që nga viti 1986, që nga ky vit në këtë objekt nuk është bërë asnjë lloj investimi dhe gjendja aktuale është e 
amortizuar totalisht. Duke qënë se është sheshi kryesor i cili ka një sipërfaqe të konsiderueshme, nisur dhe 
nga plani i zhvillimit te urbanistikës dhe arsyet e mëdha demografike, lind e nevojshme rikonstruksioni i plotë 
i këtij objekti.
Synimi i projektit: 
Rehabilitimi i Sheshit Ahmet Zogu dhe funksionaliteti i tij sipas parametrave të kërkuara

aktivitete kyçe të projektit:
	Evidentimi i situatës, 
	Rehabilitim i sheshit përpara Institucioneve
	Rikonstruksion i rrugëve të lagjeve që lidhen me sheshin

rezultatet e pritshme
Rehabilitim i sheshit
Sistemim i Sheshit para institucioneve

grupet e synuara
Personat që përfitojnë direkt janë qytetarët e Burrelit 
rreth 20 mijë banorë dhe rrethinat përreth që janë 
rreth 60 mijë banorë.

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake 
Komuniteti

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Transportit
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Ka vendim të KRrT miratimin e projektit nr.16 datë 
19.10.2009

Faktorë rrezikues
Menaxhimi i trafikut gjatë zbatimit të projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  70.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel,  Urbanistika

Koha e zbatimit
12 muaj

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas përfundimit të projektit

nr 29
Titulli i Projektit:
Shtrimi i rrugës pas Muzeut Historik.

Programi:
Krijimi i një infrastrukture rrugore bashkëkohore 
urbane e integruar me atë rajonale dhe kombëtare.

Situata
Situata në rrugën pas Muzeut Historik është shumë e vështirë pasi aty nuk është investuar prej kohësh, dhe 
kjo ka sjellë një degradim të rrugës që bën lidhjen e asaj lagjeje me qendrën e qytetit. Dhe pse kjo lagje është 
populluar vitet e fundit aty nuk është investuar me një plan të mirëfilltë urbanistik.

Duke parë se aty kalojnë një popullsi prej rreth 1200 banorë kjo rrugë ka një impakt të madh në këtë 
komunitet.

Synimi i projektit 
Shtrimi i rrugës pas muzeut historik dhe rehabilitimi i trotuareve dhe problematikave të tjera.

aktivitete kyçe të projektit:
Hartimi i një projekti gjithëpërfshirës
Evidentim i ambjentit
Implemetim projekti
Marrja në dorëzim e projektit pas përfundimit

rezultatet e pritshme
Rritja e mirëqënies sociale
Shtimi i biznesit
Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit

grupet e synuara
Komuniteti që jeton në atë lagje
Biznesi që ushtron aktivitet
Gjithë komuniteti që jeton në Burrel

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërrmarja Shërbimeve Bashkiake
Komuniteti

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Transporteve
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
Bashkëpunimi me komunitetin që jeton në atë lagje

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e rikonstruksionit pas përfundimit të 
projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   40.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2014-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas përfundimit të projektit
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nr 33
Titulli i Projektit:
Riorganizimi i  vendparkimeve në qytet.

Programi:
Programi i ndërtimit dhe menaxhimit të parkingjeve 
për mjetet e motorizuara  në qytet.

Situata
Në territorin e Bashkisë Burrel mungon një vend parkim i organizuar ku të mund të parkohen mjetet 
motorrike që lëvizin në qytet duke sjellë probleme në qarkullimin lirshëm të këmbësorëve dhe mjeteve të 
tjera që lëvizin pasi parkojnë në vende jo të përcaktuara për parkim

Synimi i projektit 
Riorganizim i vend parkimeve në qytet dhe qarkullim normal të mjeteve

aktivitete kyçe të projektit:
Realizimi i një studimi të plotë për gjetjen e vendeve më të përshtatshme për parkime automjetesh 

Sensibilizimi i pronarëve të automjeteve dhe i banorëve si dhe përfshirja e tyre në proçesin e përcaktimit të 
vendeve për parkime

Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i vend parkingut të përcaktuar

rezultatet e pritshme
Qarkullim normal i mjeteve në qytet
Rritja e të ardhurave në Bashki nga vendparkimi i 
mjeteve

grupet e synuara

Qytetarët e Burrelit

Vizitorët që vijnë në qytet

Mjetet që vijnë nga rrethinat e Burrelit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel

Zyra e Urbanistikës 

Policia bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Biznesi Privat
Ministria e Transportit
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
 Marrëveshja me policinë për drejtimin e qarkullimit 

deri në përfundim të projektit

Faktorë rrezikues

Gjetja e hapësirave të lira në territorin e

Bashkisë Burrel

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    5.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Drejtoria e Shërbimeve mbështetëse

nr 32
Titulli i Projektit:
Adaptimi i të gjithë rrugëve dhe 
trotuareve për ecjen e personave me 
aftësi të kufizuar

Programi:
Programi i ndertimit dhe rikonstruktimit te zonave 
levisese per kombesoret.

Situata
Në qytetin e Burrelit pjesa më e madhe e trotuareve në rrugët e qytetit nuk është e përshtatshme për lëvizjen 
e personave me aftësi të kufizuar. Kjo sjell problem për shoqërinë pasi personat e kesaj shtrese nuk mund të 
lëvizin të vetëm në trotuaret pa qënë të shoqëruar nga një person tjetër.

Synimi i projektit 
Përshtatja e trotuareve në rrugët e qytetit për personat me aftësi të kufizuar

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim i Situatës

Adaptimi i të gjithë trotuareve në rrugët e qytetit për të bërë të mundur lëvizjen e personave me aftësi të 
kufizuar

rezultatet e pritshme
Ofrimi i mundësive për lëvizjen e personave me
aftësi të kufizuar duke i bërë të mundur lëvizjen e
lirë pa pasur nevojën e një personi shoqërues.

grupet e synuara
Personat që i përkasin kësaj shtrese (PAK)
Familjarët e këtyre personave

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Shoqatat e PAK

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
Marrëveshja me shoqatën që mbron të drejtat e PAK 

Faktorë rrezikues
Koordinimi midis aktorëve të projektit gjatë projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   3.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2014

Periudha e pritjes së rezultatit
6 muaj
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nr 35
Titulli i Projektit:
Përmirësimi i shërbimit të transportit 
rrethqytetës të udhëtarëve

Programi:
Programi i përmirësimit të transportit publik. 

Situata
Transporti publik në qytetin e Burrelit ofrohet nga persona të cilët janë të liçensuar për kryerjen e këtij sherbimi. 
Duke parë se disa nga mjetet që kryejnë këtë shërbim ndaj qytetarëve janë jashtë kushteve optimale pasi nuk 
plotësojnë një sërë kriteresh të vendosura për ofrimin e këtij shërbimi. Por një mungesë e rëndësishme është 
edhe vendet e parkimit (stacionet) në të cilat këto mjete ushtrojnë veprimtarinë e tyre. 

Synimi i projektit 
Përmirësimi i shërbimit të transportit publik rrethqytetës të udhëtarëve

aktivitete kyçe të projektit:
Studim i mirëfilltë zhvillimi të transportit
Studim i vendqëndrimit të mjeteve që kryejnë transportimin e qytetarëve
Organizimi i funksionimit të orareve duke eleminuar përplasjen e mjeteve në të njëjtin orar

rezultatet e pritshme
Rrritja e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit
Ulja e rreziqeve që shkaktohen nga mjetet e dala
jashtë standartit

grupet e synuara
Të gjithë qytetarët të cilët përdorin transportin publik
si mjet për të lëvizur

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Drejtoria e Transportit Publik
Policia e Shtetit
Policia Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Transportit
Bashkia Burrel
Donatorët e ndryshëm
Partneriteti Publik-Privat

Para kushtet
 Marrëveshje bashkëpunimi midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Menaxhimi i shërbimit në vitet pas zbatimit të
projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   3.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Drejtoria e Shërbimeve Bashkiake dhe Mbështetëse

Koha e zbatimit
2018 e në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vite pas zbatimit të projektit

nr 34
Titulli i Projektit:
Krijimi i lehtësirave dhe transparencë 
për proçedurat e liçensimit të mjeteve 
të transportit

Programi:
Programi i përmirësimit të transportit publik. 

Situata
Nga Bashkia Burrel çdo vit jepen 10 liçensa dhe 60 çertifikata për mjetet e transportit të cilat ushtrojnë aktivitete 
në qytet dhe paguajnë taksat në Bashkine Burrel. Ky lloj shërbimi ofrohet nga Zyra e cila është pranë bashkisë 
dhe funksionon në bazë të ligjit për transportin publik ndërsa tarifat janë të miratuara me vendim të Keshillit 
Bashkiak dhe kanë një proçedurë relativisht të zgjatur pasi duhet të bëhet verifikimi i mjeteve në Drejtorinë e 
Transportit Rrugor.

Synimi i projektit 
Krijimi i lehtësirave në marrjen e lejes së transportit nga personat të cilët aplikojnë dhe ushtrojnë aktivitet në 
Burrel.

aktivitete kyçe të projektit:
Ngritja e një sistemi i cili ofron aplikimin e të gjithë personave pa dallim apo pengesë burokratike.
Evidentimi personave në një kohë të shkurtër mbi ligjshmërine e dokumentave.
Dhënia e çertifikatës dhe liçensës sipas ligjeve në fuqi.

rezultatet e pritshme
Rritja e transparencës
Ulja e kohës së pritjes për pajisjen me çertifikatë
dhe liçensë
Shërbim më i shpejtë i qytetarëve

grupet e synuara
Personat të cilët ushtrojnë aktivitet
Qytetarët e Burrelit
Grupet e interesit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Drejtoria e Transportit Rrugor
Tatim Taksat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Transportit

Para kushtet
Bashkëpunimi midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Marrëveshja e pushtetit vendor me atë qendror

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Zyra e Shërbimeve në Bashki

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
5 vjet pas implementitmit të projektit
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nr 37
Titulli i Projektit:
Vendosja e sistemit të kamerave në 
rrugët kryesore të qytetit

Programi:
Programi i përmirësimit të transportit publik. 

Situata
Në qytetin e Burrelit janë rreth 18000 banorë të cilët jetojnë dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë qytet. Detyrimi 
dhe obligimi që kemi ndaj individëve që jetojnë në Burrel dhe atyre që kalojnë në këtë qytet është siguria që ne 
ju ofrojmë atyre në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Çdo individ apo subjekt duhet të ndjehet i sigurt në rrugë 
dhe në punën e tyre. Sipas një raporti të sjellë nga Komisariati i Policise Burrel, Këshillit Bashkiak, janë raportuar 
një sërë vjedhjesh dhe plagosje ndaj personave apo subjekteve të cilat janë bërë shqetësim për banorët e qytetit. 
Për të kontrolluar territorin e qytetit, kundravajtësit e mjeteve dhe për të rritur sigurinë në qytet është hartuar një 
projekt për vendosjen e kamerave vëzhguese në kryqëzimet dhe rrugët kryesore të qytetit.
Synimi i projektit 
Vëzhgimi dhe siguria e komunitetit ndaj shumë ngjarjeve të pa dëshiruara që ndodhin.
aktivitete kyçe të projektit:
1.Evidentimi i rrugëve dhe kryqëzimeve kryesore ku do të vendosen 
2.Përgatitja e dokumentacionit (hartim projekti, preventivë, etj) dhe marrëveshjet që Bashkia Burrel do të bëjë me 
Komisariatin e Policisë Burrelit.
3.Përcaktimi i vendeve ku do të vendosen kamerat dhe përcaktimi i sallës operative nga ku do të kontrollohen 
kamerat e vendosura në qytet.
4. Blerja dhe instalimi i kamerave.

rezultatet e pritshme
-Rritje e sigurisë së komunitetit, 
-Ulja sa më e shume rasteve të shkelësve 
administrativë dhe penal.

grupet e synuara
Institucione të tjera Publike (Shkollat 9-vjeçare dhe të
Mesme, Spitali)
Komuniteti që jeton në Burrel
Vizitorët, etj

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Komisariati Policisë Mat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me Komisariatin e Policisë Mat

Faktorë rrezikues
Dëmtimi i kamerave pas vendosjes

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Komisariati Policisë Mat

Koha e zbatimit
2013-2014

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas implemetitmit të projektit

nr 36
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i terminalit për transportin 
publik ndërqytetës dhe rrethqytetës të 
udhëtarëve

Programi:
Programi i përmirësimit të transportit publik. 

Situata
Qyteti i Burrelit është qendra më e madhe administrative e rrethit Mat. Për rrjedhojë të gjithë mjetet e 
transportit të udhëtarëve të cilët transportojnë qytetarët nga fshatrat apo qytete të tjera për në Burrel nuk kanë 
një hapësirë të përshtatshme për të qëndruar apo zbritur pasagjerët të cilët vijnë në Burrel. Kjo sjell probleme 
për mjete të cilat kryejnë këtë shërbim publik. Në Burrel mungon një stacion për kryerjen sa më mirë të këtij 
shërbimi ndaj qytetarëve.

Synimi i projektit 
Ndërtimi i terminalit për transportin publik ndërqytetës dhe rrethqytetës të udhëtarëve. 

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i një vendi të përshtatshëm për ngritjen e një terminali pasagjerësh
Hartimi i nje plani të mirëfilltë për funksionimin e këtij terminali
Implemetimi i një projekti shumë funksional

rezultatet e pritshme
Rritja e cilësisë së shërbimit nga pasagjerëve të cilët
marrin këtë shërbim

grupet e synuara
Të gjithë qytetarët e Rrethit Mat të cilët përdorin
transportin publik
Biznesi

aktorët e mundshëm
Policia e Shtetit
Policia Bashkiake
Bashkia Burrel
Drejtoria e Shërbimeve Publike

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Minsitria e Transporti
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Biznesi

Para kushtet
Marrëveshja e bashkëpunimit midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Hapësira e lirë për ndërtimin e këtij terminali

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   15.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel  Drejtoria e Shërbimeve Publike

Koha e zbatimit
2020

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vite pas zbatimit të projektit

76 77
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nr 40
Titulli i Projektit:
Shtimi i linjave të reja të ujit te pijshem  
në lagjen pas Muzeut Histori-Rruga e 
Varrezave dhe Lagjia e re.

Programi:
Ndërtimi i infrastrukturës së re të ujësjellësit.

Situata
Në disa lagje në qytet ka mungesë të rrjetit të ujit pasi këto lagje kanë filluar të popullohen vitet e fundit dhe 
në këto lagje nuk është i vendosur rrjeti për funizimin me ujë. Duke bërë të mundur që një pjesë e qytetarëve 
të Burrelit të mos kenë akses në rrjetin e ujësllësit.

Synimi i projektit 
Shtimi i linjave të reja të ujit në lagjen pas Muzeut Historik, Rruga e Varrezave dhe Lagjja e re.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i hapësirave të mundshme për kalimin e tubacioneve
Vendosja e linjave të ujit
Akses i të gjithë familjeve në rrjetin e ujësjellësit
Rikonstruksioni i hapësirave ku kalon tubacioni
Vendosja e matesave tek familjet

rezultatet e pritshme
Shërbim me ujë i të gjithë banorëve të lagjes pas
Muzeut Historik-Rruga e Varrezave dhe Lagjja e re

grupet e synuara
Banorët e lagjes pas Muzeut Historik-Rruga e
Varrezave dhe Lagjja e re
Biznesi që është në ato lagje
Institucionet Publike

aktorët e mundshëm
Ujësjellës kanalizimet Mat
Banorët e lagjjes pas Muzeut Historik-Rruga e
Varrezave dhe Lagjja e re
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake
Bashkia Burrel

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Transportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Bashkia Burrel
Ujësjellës Kanalizimet Mat

Para kushtet
Marrëveshja me banorët e lagjes pas Muzeut
Historik-Rruga e Varrezave dhe Lagjja e re

Faktorë rrezikues
Aksesi i të gjithë familjeve ne tubacionin
kryesor të ujit 

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   25.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ujësjellës Kanalizimet Mat

Koha e zbatimit
2015-2020

Periudha e pritjes së rezultatit

nr 39
Titulli i Projektit:
Rikonstruksion i linjës së ujit te pijshem 
në lagjet (Partizani, Pjetër Budi, SMT, 
Drita,)

Programi:
Ndërtimi i infrastrukturës së re të ujësjellësit.

Situata
Linjat e brendshme të funizimit me ujë në qytetin  e Burrelit kanë nevojë për rikonstruksion pasi janë të dëmtuara 
dhe sjellin probleme për banorët e lagjeve të qytetit duke mos e përcjellë ujin në familjet. Një problem tjetër 
është dhe dëmtimi i linjave nëpër blloqet e pallateve duke humbur një pjesë të madhe të ujit dhe duke dëmtuar 
ambientet e lagjeve.

Synimi i projektit
Rikonstruksioni i linjave të brendshme dhe eleminimi i humbjeve

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i linjave të dëmtuara
Rikonstruksion i linjës në lagjen (Partizani, Pjetër Budi, SMT, Drita)
Rehabilitimi i vendit ku vendosen tubacionet e reja

rezultatet e pritshme
Eleminimi i humbjeve në rrjet
Shërbimi me ujë me më shumë orë në ditë

grupet e synuara
Banorët e lagjes (Partizani, Pjetër Budi, SMT, Drita)
Institucionet që ndodhen në atë lagje
Biznesi

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Banorët e lagjes Partizani, Pjetër Budi, SMT, Drita,
Ujësjellës kanalizimet Mat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria Transportit
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
Marrëveshja me banorët për rikonstruksionin e rrjetit
të lagjes, për mungesën e ujit gjatë rikonstruksionit 

Faktorë rrezikues
Menaxhimi i situatës së furnizimit me ujë gjatë
rikonstruksionit të rrejtit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   25.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ujësjellës Kanalizimet Mat

Koha e zbatimit
2015-2020

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik

78 79
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nr 42
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i Impiantit të përpunimit të 
ujërave të ndotura

Programi:
Përmirësimi i infrastrukturës të Sistemit të ujërave 
të ndotura në gjithë territorin e bashkisë.

Situata
Në qytetin e Burrelit aktualisht janë 18 000 banorë të cilët kanë akses në kanalizimet e ujërave të zeza, por këta 
kanalizime nuk kanë një impjant ku mund të përpunohen por shkarkohen në lumin e Matit. Për të eleminuar 
çdo ndotje apo infeksion që shkaktohet nga derdhja e këtyre ujërave të zeza, do të ishte e domosdoshme një 
impjant përpunimi.

Synimi i projektit 
Ndërtimi i Impiantit të përpunimit të ujërave të ndotura brenda standardeve

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i situatës aktuale
Studim i vendit për ndërtimin e këtij impjanti
Hartimi i një projekt ndërtimi funksional dhe afatgjatë
Ndërtimi i impjantit brenda standardeve të kërkuara nga BE

rezultatet e pritshme
 Ulja e ndotjeve në mjedis
Ulja e rrezikut nga infeksionet që shkaktojnë ujërat
e ndotura
Rritja e cilësisë së jetës së komunitettit
Ulja e ndotjes së lumit Mat

grupet e synuara
Të gjithë qytetarët e qytetit Burrel
Biznesi
Vizitorët e huaj
Institucionet publike
Shkollat

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ujësjellës kanalizimet Burrel
Nd/Shërbimeve Bashkiake
Ministria e Transportit
Ministria e Mjedisit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Transportit
Ministria e Mjedisit
Donatorët e mundshëm
Këshilli i Qarkut Dibër
Bashkia Burrel

Para kushtet
 Caktimi i vendit për vendosjen e impjantit

Faktorë rrezikues
Menaxhimi i investimit pas zbatimit të projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   30.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Ujësjelles Kanalizimet Burrel

Koha e zbatimit

2016 e në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas zbatimit të projektit

nr 41
Titulli i Projektit:
Rikonstruksion i pusetave të ujërave të 
zeza në pikat kyçe të qytetit

Programi:
Përmirësimi i infrastrukturës të Sistemit të ujërave të 
ndotura në gjithë territorin e bashkisë.

Situata
Tubacionet e ujëravë të zeza në qytetin tonë  janë në gjendje jo shumë optimale sepse në disa lagje ato nuk 
funsionojne. Një problem edhe më i madh është mos funksionimi i pusetave në pikat kyçe të qytetit të cilat 
bëjnë të mundur grumbullimin dhe trasportimin e tyre për në kolektorin kryesor.

Synimi i projektit 
Rikonstruksion i pusetave të ujërave të zeza në pikat kyçe të qytetit

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i pusetave të demtuara
Rikonstruksioni i pusetave të dëmtuara
Lidhja e të gjithë pusetave me kolektorin kryesor

rezultatet e pritshme
Eleminimi i ujërave të zeza në qytet
Ndalimi i ndotjes në ambjentet ku janë pusetat

grupet e synuara
Banorët e qyetit Burrel
Vizitorët që vijnë në Burrel
Biznesi privat
Institucionet Publike

aktorët e mundshëm
Ujësjellës kanalizimet Mat
Banorët e Burrelit
Bashkia Burrel
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake
Ujësjellës kanalizimet Mat
Minsitria e Transportit

Para kushtet
 Marrëveshja e Bashkisë me Ujësjellës Kanalizimet
Mat

Faktorë rrezikues
Ndjekja edhe mirëmbajtja e pusetave pas
rehabilitimit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   10.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Ujësjellës Kanalizimet Mat

Koha e zbatimit
2016

Periudha e pritjes së rezultatit
6 muaj
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nr 44
Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni Kanalizimeve të ujërave 
të shiut tek unaza e qytetit

Programi:
Ndërtimi i infrastrukturës së re të  kanalizimeve të 
ujërave të shiut ne zonat periferike të qytetit.

Situata
Bashkia Burrel me qendër administrative qytetin e Burrelit kufizohet: në veri dhe në lindje: me luginën e 
Matit. në jug: me përroin e Batrës së Vogël.  në perëndim: me zallin e Gërmanit. Sipërfaqja e Bashkisë është: 
140 ha. Reshjet e shiut të cilat bijnë gjatë gjithë vitit e bëjnë shkarkimin në unazën e qytetit e cila nuk ka një 
kolektor që të mund të përballojë të gjithë reshjet të cilat bien gjatë një viti. Për këtë arsye është e nevojshme 
ndërhyrja në kolektorët shkarkues të cilët janë në unazën e qytetit.

Synimi i projektit 
Rikonstruksioni i kanalizimeve dhe kolektorit tek unaza e poshtme e qytetit.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendit për vendosjen e tubacioneve shkarkues
Hartimi i projektit me gjithë dokumentacioni e nevojshëm
Rikonstruksion i rrjetit kullues tek unaza
Vendosja e kolektorit që bën të mundur mbledhjen e ujërave

rezultatet e pritshme
Eleminimi i përmbytjeve në qytet
Rritja e cilësisë së jetësës
Ulja e rreziqeve për shembjen e banesave tek unaza
e qytetit

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Banorët të cilët kanë shtëpitë tek unaza e qytetit
Institucionet publike
Biznesi privat

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ujësjellës kanalizimet Mat
Ministria e Transportit
Banorët e Burrelit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Transportit
Donacione të ndryshme
Ujësjellës kanalizimet Mat

Para kushtet
Marrëveshja me banorët që jetojnë në unazën e
qytetit

Faktorë rrezikues
Koordinimi midis aktorëve të projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   40.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Drejtoria e Shërbimeve Bashkiake dhe Mbështetëse

nr 43
Titulli i Projektit:
Rikonstruksion i ujërave të bardha dhe 
të zeza në lagjen pas muzeut

Programi:
Përmirësimi i infrastrukturës të Sistemit të ujërave 
të ndotura në gjithë territorin e bashkisë.

Situata
Lagjja që ndodhet pas Muzeut Hisotrik ka një sërë problematikash të theksuara pasi aty mungojnë kanalizimet 
e ujërave të bardha dhe ujërave të zeza. Kjo zonë është populluar vitet e fundit dhe aty nuk është ndërhyrë me 
një plan të mirëfilltë mbi aksesin e ujërave të bardha dhe ujërave të ndotura.

Kjo sjell shumë probleme sociale në atë lagje pasi aty është nje popullsi me rreth 1200 banorë të cilëve ju 
mungon ky shërbim.

Synimi i projektit 
Aksesi mbi ujërat e bardha dhe të zeza të të gjithë banorëve të asaj lagjje

aktivitete kyçe të projektit:
Hartim projekti (duke përfshirë të gjithë familjen në këtë shërbim)
Evidentimi i terrenit dhe studim i vendit
Implementim i projektit
Kolaudim i projektit

rezultatet e pritshme
Rritja e aksesit të gjithë familjarëve në ujësjelles
Rritja e mirëqënies së banorëve
Ulje e kostove të blerjes së ujit
Rritja e shërbimit ndaj komunitetit

grupet e synuara
Komuniteti që jeton në atë lagje
Biznesi që ushtron aktivitet
Gjithë komuniteti që jeton në Burrel

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërmarrja Shërbimeve Bashkiake
Komuniteti

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Transporteve
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me banorët për dhënien e lejes për
vendosjen e tubacioneve në pronën e tyre

Faktorë rrezikues
Marrëveshja me këto banorë

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   15.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ujësjellës kanalizimet Mat

Koha e zbatimit
2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas përfundimit të projektit

82 83

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



nr 46
Titulli i Projektit:
Vendosja e 70 ndriçuesve të rinj në 
rrugët e qytetit

Programi:
Rehabilitimi i sistemit të furnizimit me energji 
elektrike dhe ndriçimit rrugor.

Përshkrim i shkurtër i projektit: 

Qyteti i Burrelit ka nevojë për më shumë ndricim gjatë natës, sidomos në lagjet periferike të tij. Herë pas here 
janë krijuar probleme serioze edhe në rrugët kryesore të qytetit. Janë më shumë se 5 mijë qytetarë që kërkojnë 
ndërhyrje për shtimin e ndriçimit rrugor.

Situata: 

Në qytetin e Burrelit funksionojnë më shumë se 200 llampa ndriçimi të vendosura vite më parë. Për shkak 
të amortizimit, kushteve klimaterike apo dëmtimeve nga persona të ndryshëm, situata nuk është ajo që 
meritojnë qytetarët e Burrelit.

Synimi i projektit: 

Nëpërmjet këtij projekti synohet të krijohen kushte më të mira për lëvizjen e qytetarëve drejt spitalit lokal, 
lokaleve ku marrin shërbime të ndryshme apo udhëtimeve të tyre për arsye nga më të ndryshmet. Nëpërmjet 
projektit ndihmohet edhe policia lokale për të parandaluar grabitjet apo krimet.

aktivitete kyçe të projektit:

1.       Sensibilizimi i qytetarëve për të ruajtur me fanatizëm ndriçuesit rrugor, pasi u shërbejnë atyre.

2.       Vendosja e të paktën 70 ndriçuesve të rinj në lagjet prane ish SMT-së, Grumbullimit, Lagjes së Re, etj.

rezultatet e pritshme
Lëvizja normale e qytetarëve edhe gjatë natës

Parandalimi i vjedhjeve dhe ngjarjeve kriminale

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit

aktorët e mundshëm
Qytetarët e lagjeve periferike

Bashkia Burrel

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia

 

Para kushtet
Shtyllat ekzistuese dhe vendet e përcaktuara

Faktorë rrezikues
Dëmtimi i mundshëm i llampava apo vjedhja e 
energjisë elektrike.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  3.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin:
Hasan PASHA   (Drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Bashkiake Burrel)

Koha e zbatimit
2013-2014 

Periudha e pritjes së rezultatit
Brenda 1 viti kalendarik

nr 45
Titulli i Projektit:
Ndertimi i nje nenstacioni te ri per 
furnizimin me energji elektrike te qytetit

Programi:
Rehabilitimi i sistemit te furnizimit me energji 
elektrike dhe ndriçimit rrugor

Situata
Qyteti i Burrelit është i vetmi qytet në Republikën e Shqipërisë që nuk ka nënstacion elektrik. Ky është 
një problem për të gjithë qytetin e Burrelit pasi çdo luhatje e tensionit sjell pasoja tek familjarët dhe 
institucionet që janë të vendosura në qytet. 

Synimi i projektit 
Vendosja e nënstacionit elektrik në qytetin e Burrelit

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendit për vendosjen e nënstacionit
Përgatitja e dokumenteve të nevojshëm në bashkëpunim me KESH
Vendosja e të gjithë pajisjeve për funksionimin e nënstacionit

rezultatet e pritshme
 Stabilizimimi i rrjetit elektrik për qytetin e Burrelit
Siguri më e lartë për pajisjet elektrike

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Institucionet Publike
Biznesi privat

aktorët e mundshëm
Filiali elektrik 

Bashkia Burrel

KESH
OST

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Kesh
Ministria e Ekonomisë
OST
Bashkia Burrel
Donatorë të mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me elektrikun

Faktorë rrezikues
Koordimi midis aktorëve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   150.000.000 Lek ose 1 milion euro

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Elektriku Mat

Koha e zbatimit
Deri në 2020

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet pas implemetimit të projektit

84 85

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



nr 49
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i  Shkollës 9-Vjeçare Burrel

Programi:
Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit parashkollor, 
9-vjeçar dhe atij të mesëm.

Situata
Qyteti i Burrelit ka një plan rregullues të miratuar me V.K.M nr. 394, Datë 24.10.1991, me një sip.të përgjithshme 140ha, 
dhe rreth 18 mijë banorë . Gjendja aktuale e objekteve arsimore në qytetin tonë është e rënduar, sepse zhvillojnë 
mësim më shumë nxënës se sa është kapaciteti i  shkollave. Në qytetin tonë vijojnë mësimet në ciklin 9-vjeçar dhe 
atë të mesëm një nr. i madh nxënësish (3145 nx.) të cilët ndjekin mësimin me dy turne.
Janë të vendosura 2 gjimnaze dhe 3 shkolla 9-vjeçare.

•	 Në shkollën “Pjetër BUDI” 1005 nxënës. 
•	 Në shkollën “28 NËNTORI” 663 nxënës. 
•	 Në shkollën “31 KORRIKU” 960 nxënës 
•	 Në shkollën “Ilia QIQI” 517 nxënës  
•	 Në shkollën “Mustafa GJESTILA” 663 nxënës 

Dukë qënë se një numër i konsiderushëm fëmijësh që ndjekin arsimin e detyrushëm 9-vjeçar vijnë dhe nga komunat 
përrreth dhe kapaciteti i tre shkollave nuk e perballon këtë fluks, nevojitet që të ndërtohet dhe një shkollë tjetër. Për 
të reduktuar mbi ngarkesat e 3 shkollave 9-vjeçare.
Synimi i projektit 
Sigurimi i vijueshmërisë dhe i mbarëvajtjes së shkollimit të nxënësve në kushte sa më të përshtatshëm duke e zhvilluar 
mësimin me një turn.
aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendit ku do ndërtohet
Ndërtimi i një shkolle të re me parametra  bashkëkohore për mësimdhënie sa më efikase.

rezultatet e pritshme
Shkollë me ambjente bashkëkohore për mësimdhënie
Ul Numrin e nxënësve nëpër klasa

grupet e synuara
Bashkia Burrel
Ministria e Arsimit dhe e Sportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e Mundshëm

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Drejtoria Arsimore 
Ndërmarrja e Shërbimeve

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët (Fondacione )
Ministria e Arsimit 

Para kushtet
Projekti i miratuar nga KRRT e Bashkisë
Vendimi nr.4  Dt.01.09.2009

Faktorë rrezikues
Menaxhimi i mirëmbajtjes pas përfundimit
 

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  3.725.831 Lek 

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Kryetarja Adelina Farrici

Koha e zbatimit
6 muaj-12muaj

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas nje viti nga Përfundimi i Projektit

nr 47
Titulli i Projektit:
Zgjerimi i hapësirave të varrezave 
publike.

Programi:
Përmirësimi i shërbimit funeral të qytetit.

Situata
Në qytetin e Burrelit me një vendim të vitit 1996 është përcaktuar hapësira për varrezat e qytetit, por kjo hapësirë 
pothuajse është e zënë pasi ka një kohë të gjatë që aty nuk është shtuar asnjë hapësirë e re për varrezat e qytetit.

Synimi i projekti 
Zgjerimi i hapësirës së varrezave të qytetit

aktivitete kyçe të projektit:
Shpronësimi i tokës private në tokë publike për varreza

Rrethimi i ambjentit 

Rehabilitimi i ambjenteve brenda rrethimit 

rezultatet e pritshme
Zgjidhja e problemit për varreza publike në Qytetin e 
Burrelit

grupet e synuara

Qytetarët e Burrelit të cilët humbin të afërmit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Firma e mirëmbajtjes së varrezave

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel

Para kushtet
 Marrëveshja me pronarët e tokës i cila mendohet të  

zgjerohet vendi i varrezave

Faktorë rrezikues

Shpronësimi i tokës

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    3.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Drejtoria Shërbimeve mbështetëse Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2015

Periudha e pritjes së rezultatit
5 vjet

86 87
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nr 52
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i një shkolle Profesionale

Programi:
Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit parashkollor,  
9-vjeçar dhe atij të mesëm.

Situata
Aktualisht në qytetin e Burrelit mungon një shkollë profesionale, ku mund të mësoheshin zanate të ndryshme 
për nevojat e tregut
Synimi i projektit 
Hapja e një shkolle profesionale me parametra bashkëkohore
aktivitete kyçe të projektit:
Realizimi i një studimi për nevojat e tregut të punës në Bashkinë e Burrelit. 
Hapja e një shkolle profesionale bazuar në studimin e bërë brenda vitit 2006.
Organizimi i një fushate sensibilizuese me institucionet e ndryshme dhe donatorët për të siguruar 
mbështetjen e duhur financiare në lidhje me hapjen e kurseve / shkollës profesionale. 
Krijimi i binjakëzimeve me shkolla simotra. 

rezultatet e pritshme
Rritja e numrit të specialistëve
Plotësimi i nevojave për shkollë profesionale

grupet e synuara
Qyterarët e Burrelit
Nxënësit nga mosha 14-18 vjeç

aktorët e mundshëm
Drejtoria Arsimore 
Bashkia Burrel 
Biznesi 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Arsimit dhe e Sportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me Drejtorinë Arsimore për hapjen e
shkollës Profesionale

Faktorë rrezikue
Mungesa e stafit që do japë mësim në atë shkollë

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   60.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Drejtoria Arsimore Mat

Koha e zbatimit
2016-2018

Periudha e pritjes së rezultatit
3 vite kalendarikë

nr51 Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i Shkollës “Ilia Qiqi”

Programi: 
Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit 
parashkollor, 9-vjeçar dhe atij të mesëm.

Situata
Në shkollën “Ilia Qiqi” aktualisht bëjnë mësim rreth 520 nxënës, të cilët zhvillojnë mësimin me dy turne, sepse 
shkolla nuk ka hapësira dhe kushte të përshtatshme për zhvillimin normal të një ore mësimi.

Synimi i projektit:  
Rikonstruksioni total i shkollës dhe shfrytëzimi i të gjithë hapësirave për zhvillimin komod të mësimit

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim i Situatës Aktuale

Rikonstruksion i hapësirave të brendshme dhe të jashtme

Pajisja me bazë materiale dhe logjistike

Vendosja e kaldajave

rezultatet e pritshme
Ambjente të përshtatshme për mësim

Cilësi e lartë mësimdhënie

Ambjente të përshtatshme mësimdhënie

grupet e synuara
Nxënësit dhe e shkollës Ilia Qiqi nga klasa I-IX
Mësuesit e kësaj shkolle
Prindërit e nxënësve 

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Shkolla Ilia Qiqi
Drejtoria Arsimore Mat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Arsimit dhe e Sportit

Para kushtet
Marrëveshja me Drejtorine Arsimore për zhvillimin e 
mësimit të nxënësve të shkollës Ilia Qiqi në një shkollë 
tjetër

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e shkollës pas rikonstruksionit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   30.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Sekretari Përgjithshëm

Koha e zbatimit

2013

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr 54
Titulli i Projektit:
Trajnimi i Rinisë në hartimin e 
Projekteve

Programi:
Aktivitete mbështetëse për rininë.

Situata
Me financim të Bashkisë Burrel dhe Ambasadës Austriake është ngritur Qendra e Rinisë e cila frekuentohet 
nga nxënës të shkollave të qytetit dhe të rinj të tjerë. Pas ngritje së Këshillit Rinor në këtë qendër zhvillohen 
një sërë aktivitetesh artistike, kulturë dhe sensibilizime në qyetet për ditë të veçanta. Një nga nevojat që kanë 
shfaqur të rinjtë në këtë qendër është ofrimi i trajnimeve mbi projektet pasi ato dëshirojnë që të jenë pjesë e 
hartimit të projekteve në qytetin e tyre duke u bërë aktorë të drejpërdrejtë. 

Synimi i projektit 
Ofrimi i trajnimeve të të rinjve nga Bashkia Burrel dhe kualifikimi i tyre në hartim projekti

aktivitete kyçe të projektit:
Përzgjedhja e të rinjve që do marrin pjesë në trajnim
Gjetja e sallës së trajnimit
Sigurimi i materialeve logjistike
Përgatitja e materialeve për prezantim
Caktimi i ditëve kur ofrohet trajnimi
Shpërndarja e çertifikatave për pjesëmarrësit

rezultatet e pritshme
Numri i të rinjve të trajnuar
Rini aktive në projekte të nevojshme për qytetin

grupet e synuara
Nxënësit e shkollave
Këshilli Rinor i qytetit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra e Rinisë Burrel
Z/B/ Njerëzore
Zyra programim-Zhvillimit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel

Para kushtet
Marrëveshja me Qendrën Kulturore për sigurimin e
ambjentit për trajnim

Faktorë rrezikues
Interesi i të rinjve për trajnim

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   50.000 lek  (një trajnim)

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Zyra Programim-Zhvillimit

Koha e zbatimit

2012  e në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas përfundimit të trajnimit

nr 53
Titulli i Projektit:
Rehabilitimi i laboratorëve shkencor për lëndët 
Kimi, Biologji dhe Fizikë  në Shkollat e Qytetit

Programi:
Përmirësimi i infrastrukturës së arsimit 
parashkollor, 9-vjeçar dhe atij të mesëm.

Situata
Në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të qytetit mungojnë laboratorët e Kimisë, Bilogjisë, Fizikës.  Kjo çon në 
uljen e cilësisë se zhvllimit normal të këtyre lëndëve. Në shkolla aktualisht orët e këtyre lëndëve zhvillohen në 
ambjentet e klasave të cilat janë të papërshtatshme për zhvillimin e këtyre lëndëve.

Synimi i projektit: 
Ekzistenca më vete e këtyre laboratorëve dhe jo si klasë e përditshme, duke qënë ambjent vetëm për zhvillimin 
e punëve laboratorike.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim i përgjithshëm i situatës aktuale

Kompletimi me bazë materiale,
Rehabilitimi dhe përshtatëshmëria e ambjenteve nga ana fizike

rezultatet e pritshme
 Laboratorë te rehabilituara dhe funskionale për zhvillimin e 

orëve të Biologjisë, Kimisë dhe Fizikës

grupet e synuara
Nxënësit e Shkollave të qytetit
Stafi Pedagogjik

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Shkollat e qytetit
Nxënësit e Shkollave dhe Stafi Pedagogjik

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Arsimit dhe e Sportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Ambjente të lira në shkolla për vendosjen e laboratorëve

Faktorë rrezikues
Mos menaxhimi i mirë i laboratorëve nga
shkollat

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  8.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Zyra Arsimore

Koha e zbatimit

2014-2015 (6 muaj kalendarik)

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas përfundimit të projektit

90 91

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



nr 56
Titulli i Projektit:
Përfshirja e rinisë në sensibilizimin 
qytetar

Programi:
Aktivitete mbeshtetese per rinine.

Situata
Rinia në Qytetin e Burrelit në ditë apo data të veçanta ka qënë shumë aktive duke organizuar tubime dhe duke 
sensibilizuar në qytet, si për mbrojtjen e mjedisit, AIDS, dhuna në familje etj. Por që rinia të jetë dhe më aktive 
në organizime dhe përfshirja e tyre në sensibilizim qytetar ka nevojë për mbështejen e organeve shtetërore si 
nga ana financiare ashtu dhe nga ana morale.

Synimi i projektit 
Përfshirja dhe mbështetja e rinisë në aktivitete sensibilizuese në qytet

aktivitete kyçe të projektit:
Sigurim i bazës materiale (broshura, fletë palosje, banera)
Takime dhe konferenca në ditë të veçanta

rezultatet e pritshme
 Rini aktive
Sensibilizim qytetar dhe rritja e kulturës së të rinjve

grupet e synuara
Rinia aktive
Nxënësit e shkollave
Qytetarët e Burrelit
Institucionet Publike

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Shkollat e qytetit
Qendra Rinore

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
OJF të ndryshme

Para kushtet
 Marrëveshja me shkollat e qytetit

Faktorë rrezikues
Menaxhimi i aktivitetit gjatë zbatimit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   200.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Z/B Njerëzore , Këshilli Rinor

Koha e zbatimit

2012 e në vazhdim 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
2-3 kalendarik

nr 55 Titulli i Projektit:
Përfshirja e Rinisë në vendimmarrje

Programi:
Aktivitete mbeshtetese per rinine.

Situata
Me ngritjen e Strukturave të Rinisë dhe me ngritjen e Këshillit Rinor, të rinjtë kanë mundësi të shprehin 
mendimin e tyre në problemet që ato i shqetëson në qytet duke u bërë aktor në vendimmarrjen dhe projektet 
që zbatohen në qytetin  e tyre. Kjo përfshirje e të rinjve ka qënë e vazhdueshme  pasi ato thirren nga Kryetaria 
e Bashkisë për tu dëgjuar mendimi i tyre. Por ofrimi i trajnimeve dhe informacioni mbi Qeverisjen Vendore do 
tju vinte në ndihmë të rinjve për të njohur situatën, hapësirat dhe mundësitë që ka bashkia për tju shërbyer.

Synimi i projektit 
Përfshirja e të rinjve në vendimmarrjen e Qeverisjes Vendore

aktivitete kyçe të projektit:
Marrja e nje vendimi nga Këshilli Bashkiak ku të rinj të jenë pjesë e vendimmarrjes 

rezultatet e pritshme
Përfshirja e rinisë tek të gjithë vendimet që kanë
interes për të rinj për shoqërine 

grupet e synuara
Rinia e Qytetit Burrel
Nxënësit e Shkollave
Këshilli Rinor i qyetit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Këshilli Bashkiak
Këshilli Rinor
Qendra Rinore
Shkollat e Mesme

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Këshilli Bashkiak

Para kushtet
 Vendimi i Këshillit Bashkiak

Faktorë rrezikues
Mosmarrja e vendimit nga Këshilli Bashkiak

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   50.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Zyra e Programim-Zhvillimit Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2012 e në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr 58 Titulli i Projektit:
Ndërtimi i Këndit të Lojërave Burrel

Programi:
Rehabilitimi dhe ndërtimi i aseteve të shërbimeve 
shoqërore.

Situata
Qyteti i Burrelit ka një plan rregullues të miratuar me V.K.M nr. 394, Date 24.10.1991, me një sip.të përgjithshme 
140ha, dhe rreth 18 mijë banorë, Deri në vitin 1991 ka ekzistuar një park lojërash për fëmijë dhe të rinj me 
një sipërfaqe prej 8000 m², me ambjente çlodhëse për prindërit e fëmijeve si dhe salla lojërash për të rinjtë. 
Me ndryshimin e sistemit, ky ambjent u braktis dhe u shkatërrua plotësisht dhe sot aktualisht është jashtë 
funksionit. Duke qënë se sot në qytetin e Burrelit mungon një vend për argëtimin e fëmijëve dhe të rinjve gjatë 
kohës së lirë, del e domosdoshme që ky kënd lojërash të rikonstruktohet dhe të riaktivizohet. Nga realizimi i 
këtij projekti do të përfitojnë rreth 6000 fëmijë të moshave 4-14 vjeç së bashku me nënat e tyre, dhe rreth 1400 
të rinj të moshës 14-28 vjeç.
Përveç krijimit të kushteve të përshtatshme për kalimin e kohës së lirë dhe argëtimin e fëmijëve dhe të rinjve, 
pas zbatimit të këtij projekti, duke vendosur hyrjen me bileta, do të grumbullohet një sasi të ardhurash të cilat 
do të përdoren për pagesën e punonjësve si dhe për pastrimin e mirëmbajtjen e ambjentit.
Synimi i projektit 
Krijimi i një ambjenti argëtues dhe çlodhës për të gjithë grupmoshat: fëmijët, pensionistët, gratë dhe të rinjtë.
aktivitete kyçe të projektit:

1.Ndërtimi i mjeteve argëtuese për fëmijët.
2.Përmirësimi i gjelbërimit brenda territorit të këndit të lojërave.
3.Rikonstruksioni i sallave të lojërave për të rinjtë: salla e ping-pongut, salla e bilardos, salla e kompjuterave, 
salla e gjuhëve të huaja, fusha e minifutbollit, vendosja e mjeteve argëtuese për fëmijët, vendosja e pemëve 
dekorative dhe mbjellja e sipërfaqeve të gjelbërta.
4.Krijimi i ambjenteve të pushimit për nënat e fëmijëve. 

rezultatet e pritshme
 Kënd Lojërash Funksional
Ambjente çlodhëse për qytetarët e Burrelit

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Fëmijët, Të rinjtë

aktorët e mundshëm
Drejtoria Shërbimeve Publike dhe Mbështetëse
Zyra e Urbanistikës
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel 
Donatorët
Ministria e Transportit
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
 *Ambjenti ekzistues pasi ka qënë i vendosur më
parë këndi lojërave.
*Projekti i miratur nga KRRT e Bashkise nr.30 datë
06.10.2005, është pjesë e strategjisë vendore

Faktorë rrezikues
Familjarët që banojnë në godinat e ish-Këndit
të Lojërave

 

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   50.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Drejtoria Shërbimeve Publike dhe Mbështetëse

Koha e zbatimit                                                            Viti  
2015 

Periudha e pritjes së rezultatit
12 muaj pas përfundimit të projektit

nr 57
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i Qendrës të Moshuarve 
Burrel

Programi:
Rehabilitimi dhe ndërtimi i aseteve të shërbimeve 
shoqërore.

Situata
Në qytetin e Burrelit mungon një qendër per te moshuarit të cilët janë rreth  7000 banorë, që kanë mbushur 
moshën 65 vjeç. Kësaj shtrese nuk i ofrohet asnjë shërbim dhe aktivitet që ata të kalojnë pjesën më të madhe 
të kohës së lirë.
Synimi i projektit 
Projekti synon që t’ju vijë në ndihmë moshës së tretë të qytetit të Burrelit duke ju ofruar një qendër shumë 
funksionale, që ata të mund të kalojnë një pjesë të madhe të kohës në këtë qendër duke lexuar (libra, revista, 
gazeta, etj), duke luajtur me lojëra që ofrohen në qendër (shah, domino, etj)

aktivitete kyçe të projektit:
Rinovimi dhe Rikonstruksioni, Ndërtimi i banjove, Furnizim dhe instalim, Rikonstruksion i fasadës dhe i 
oborrit, Mobilimi me pajisje i ndërtesës, Punësimin e stafit dhe krijimi i organizatës menaxhuese, Koordinimi 
me palët e treta dhe vullnëtaret për aktivitetet kalendarike.

rezultatet e pritshme

Rikonstruksioni i ambjenteve

Një qendër Funksionale për të moshuarit,
Ambjente çlodhëse me aktivtete të shumta

grupet e synuara
Qytetarë te moshuar në Burrel mbi 65 vjeç

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel, Kryqi i Kuq, Shëndeti Publik Burrel , 
Shkollat e qytetit, Alternativat Profesionale

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Fondacioni SOROS 
Ministria e Punës (MPCS)

Para kushtet
 Ambjent të lira për ngritjen e qendrës

Faktorë rrezikues
Moskoordinimi midis aktorëve të projektit pas 
përfundimit të tij

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
Gjithsej   2.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Zyra Programim – Zhvillimit

Koha e zbatimit

6 muaj nga dita e fillimit të projektit

Periudha e pritjes së rezultatit
1 deri në 2 vjet pas zbatimit të projektit.
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nr 60
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i një qendre shëndetsore në 
qytet.

Programi:
Rehabilitimi dhe ndërtimi i aseteve të shërbimeve 
shoqërore.

Situata
Në qytetin e Burrelit jane tre qendra shëndetsore që kryejnë shërbime qytetarëve të cilët kanë nevojë, por duke 
qënë se qyteti i Burrelit ka një shtrirje më të gjerë dhe këto tre qendra nuk mund ta mbulojnë të gjithë qytetin 
është e nevojshme ndërtimi i një qendre të re e cila do tju vinte në ndihmë banorëve të Burrelit.

Synimi i projektit: 
Ndërtimi i një qendre sheëndetsore me parametra bashkëkohore.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendit ku do të ngrihet kjo qendër

Ndërtimi i qendrës

Pajisja me bazë materiale

Trajnim i stafit që do të punojë në atë qendër 

rezultatet e pritshme
Shërbimi i të gjithë qytetarëve të Burrelit
Qendër Bashkëkohore 

grupet e synuara

Banorët e qytetit Burrel

Spilati Xhavit Mara

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Spitali Xh. Mara
Zyra Urbanistikës

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria Shëndetësise
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me Ministrinë e Shëndetsisë për
ngritjen e kësaj qendre shëndetsore

Faktorë rrezikues

Mospajisja me medikamente pas përfundimit

të projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   15.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel  

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas përfundimit të projektit

nr. 59
Titulli i Projektit:
Krijimi i një Qendre për viktimat e 
dhunës

Programi: 
Rehabilitimi dhe ndërtimi i aseteve të shërbimeve 
shoqërore.

Situata: 
Mungesa e një qendre ne kushte të papërballueshme për bashkëjetesën e viktimës së dhunës me dhunuesin
Synimi i projektit: 
Mbrojtja e viktimave të dhunës duke filluar me mbështetjen psiko-emocionale, sigurinë e tyre, avokacinë  dhe 
ndihmën psikologjike falas, akomodimin e tyre në qendër pas UMM.
aktivitete kyçe të projektit: 

- Sensibilizimi i viktimave të dhunës
- Bashkëpunimi me ta për deklarimin e dhunës
- Krijimi i kushteve normale për bashkëjetesën e tyre në këtë qendër
- Takime, work shop me viktimat e dhunës

rezultatet e pritshme
- Akomodimi i viktimave
- Mbrojtja e tyre larg dhunuesit
- Shkëmbim eksperiencash

grupet e synuara
- Gratë e dhunuara
- Familjet e tyre
- Fëmijët
- Shoqëria 

aktorët e mundshëm
- Mbështetja e Pushtetit Vendor për krijimin e 

qendrës
- Stafi Psiko-Social
- Gratë e dhunuara

Kontribuesit e mundshëm në projekt
- Bashkia 
- Shoqatat 
- Institucionet 

Para kushtet
- Mbledhja e të dhënave
- Analizimi i situatës dhe i statistikave
- Nevoja për krijimin e qendrës
- Bashkëpunimi për siguri

Faktorë rrezikues
- Vendimi i gjykates
- Mosbashkëpunimi i grave të dhunuara 

dhe viktimave të tjerë të dhunës
- Moskrijimi i mundësive për ngritjen e 

kësaj qendre.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej         5.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin
Koordinatorja e projektit pranë Bashkisë Burrel

Koha e zbatimit
2013 dhe në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas inagurimit të qendrës, krijimit të stafit,
mbështetja dhe informimi i viktimave të dhunës.
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nr 64
Titulli i Projektit:
Lufta kundër kancerit te gjirit

Programi:
Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shoqërore 
për të gjitha moshat.

Situata: Kjo është quajtur sëmundja e shekullit, fakt shqetësues eshte mosinteresi i grave për të bërë kontrolle 
periodike. Mungesa informimi dhe kujdesi ndaj shëndetit, pamundësia ekonomike, numri i grave të prekura 
gjithnjë e në rritje, mos raportimi i rasteve.
Synimi i projektit: 
Ulja e numrit të grave të prekura nga kjo sëmundje si pasojë e rritjes së kontrollit dhe vetkontrollit periodik. 

aktivitete kyçe të projektit: 
- Takime me gratë dhe fushata sensibilizuese në bashkëpunim me shoqata që kooperojnë.
- Rituale dhe work-shope për ditët e caktuara për këtë sëmundje, ofrimin e shërbimeve shëndetsore falas.
- Ngritjen e ekipit multidisiplinar për mbështjetjen e grave të prekura.
- Tubime me gra të prekura ose jo nga kanceri i gjirit.

rezultatet e pritshme
- Uljen e numrit të grave të prekura nga kanceri i 

gjirit.
- Krijimi i grupeve me gra të prekura, ndryshim 

eksperiencash, jetë më aktive.
- Rritjen e kontrolleve rutine.
- Kulturë e mbrojtjes së shëndetit.

grupet e synuara
- Gratë e prekura nga sëmundje
- Gratë e paprekura
- Vajzat e reja

aktorët e mundshëm
Përfaqësues të shëndetit publik 
Gratë e punësuara, të prekura
Staf psiko-social pranë Bashkisë Burrel
Shoqatat vendore

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Shëndetësisë
Donatorët e mundshëm
Shoqatat e ndryshme

Para kushtet
Puna më gratë aktive në qytet, Puna me statistikat ndër
vite tek çdo institucion, Fushatë sensibilizuese

Faktorë rrezikues
Mungesa e aparaturave
Niveli arsimor

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin
Përfaqësues pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Sociale.

Koha e zbatimit
2013-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
Rezultati pritet pas 3-mujorit të parë pas
implementimit të projektit

nr 61
Titulli i Projektit:
Rikonsruksion i qendrave shëndetsore

Programi:
Rehabilitimi dhe ndërtimi i aseteve të shërbimeve 
shoqërore.

Situata
Në qytetin e Burrelit janë tre qendra shëndetsore të vendosura në tre lagjet e qytetit të cilat kanë nevojë për 
rikonstruksion që të funsksionojnë sa më mirë dhe t’ju shërbejnë qytetarëve.

Synimi i projektit 
Rikonstruksioni i qendrave shëndetsore dhe rritja e efiçencës së tyre

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i nevojave të këtyre qendrave

Rikonstruksioni total i tyre

Plotësimi i kushteve sa më të mira në këto qendra shëndetsore

rezultatet e pritshme
Qendra shëndetsore funksionale
Qendra Shëndetsore të rikonstruktuara
Shërbim më i mirë ndaj qytetarëve

grupet e synuara

Të gjithë pacientët që shkojnë në qendra

shëndetsore për të marrë shërbim

 

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Spitali Burrel
Shëndeti Publik

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Shëndetsisë
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
Marrëveshja me spitalin për rikonstruksionin e
qendrës pa ndërprerë shërbimin

Faktorë rrezikue

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
Gjithsej   10.000.000 LLek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit Periudha e pritjes së rezultatit
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nr. 66
Titulli i Projektit:
Fëmijet pas Divorcit, nevoja për 
shërbim psiko-social.

Programi: 
Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shoqërore 
për të gjitha moshat.

Situata:
Papunësi në rritje, rritja e numrit të divorceve dhe grupet minorene pas ndarjes së çifteve
Synimi i projekti:
Të ofrohet asistencë në rastet e divorceve, ndihmë juridike për nënat gjatë proçesit gjyqësor dhe asistence 
psiko-sociale për fëmijët
aktivitete kyçe të projektit: -

- Aktivitete promovuese per kete lloj asistence
- Mbështetje me ndihmë ekonomike dhe shërbime
- Mbështetje gjatë periudhës së Urdhërave të Mbrojtjes  për fëmijët.
- Mbledhje ndihmash ekonomike dhe veshmbathje nga OJF dhe familje të ndryshme për të ndihmuar 

fëmijët që janë pjesë e jetës pas divorcit të prindërve.

rezultatet e pritshme
- Integrim shoqëror i nënave dhe fëmijëve 
- Rritjen e fëmijeve pa probleme psikosociale
- Trajtimin e fëmijëve të barabartë

grupet e synuara
- Gra të divorcuara
- Gratë me probleme familjare
- Fëmijët

aktorët e mundshëm
- Bashkia 
- Policia
- Shkollat, kopshtet, çerdhet
- Gjykata
- OJF
- Stafi psiko-social
- Zyra e Punës

Kontribuesit e mundshëm në projekt
- Bashkia 
- OJF
- Donatoret 

Para kushtet
- Ndërgjegjësimi i target grupeve për të 

vazhduar normalisht punën edhe pas 
divorceve, të gjitha funksionet jetësore e 
sociale

Faktorë rrezikues
- Dhuna në familje
- Kriza ekonomike
- Orientimi drejt alkoolit, drogës trafikimit 

etj
- Neglizhimi i punës me fëmijët

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej         7.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin
Koordinatorja e projektit pranë Bashkisë Burrel

Koha e zbatimit
2013 dhe në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
Rezultati pritet pas 12 muajve punë

nr 65
Titulli i Projektit:
Përmirësimi i shërbimeve për Personat 
me Aftësi të Kufizuar

Programi:
Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shoqërore për 
të gjitha moshat.

Situata: 
Mungesa e infrastrukturës, mungesa e bashkëpunimit midis institucioneve për përmirësimin e shërbimeve të 
PAK-së
Synimi i projektit: 
 Punësimin e personave me paaftësi si dhe trajtimi i barabartë në shoqëri.
aktivitete kyçe të projektit: 

- Përfshirja e Personave me Aftësi të Kufizuar në jetën shoqërore
- Zbatimi i ligjit për punësimin e këtyre personave
- Bashkëpunimi me qytetarët

rezultatet e pritshme
 Integrimi i personave te PAK-se ne shoqeri  dhe ne 

tregun e punes

grupet e synuara
Personat me Aftesi te Kufizuar

aktorët e mundshëm
- Personat me paaftësi
- Familjarët
- Nënpunësit e Bashkisë
- Zyra e Punës

Kontribuesit e mundshëm në projekt
- Bashkia Burrel
- Shoqatat
- Donatorët
- Institucionet

Para kushtet
- Puna me Personat me Aftësi të Kufizuar të 

punësuar më parë
- Puna me Personat me Aftësi të Kufizuar të 

sapo diplomuar

Faktorë rrezikues
- Mos bashkëpunimi midis institucionve
- Mosbashkëpunimi i personave me aftësi të 

kufizuar

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.500.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin
Specialistë pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Sociale

Koha e zbatimit
2014 

Periudha e pritjes së rezultatit
Rezultati pritet që në hapat e parë të projektit, që në
fillimet e bashkëpunimit mes personave me Aftësi të
Kufizuar dhe institucioneve të tjera.
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rezultatet e pritshme
1. Viktimat jane forcuar duke perfituar ndihma ligjore dhe 
psikologjike falas
2. Strukturat përgjegjëse në nivel lokal koordinojnë me avokatin 
dhe psikologun që ofron shërbime falas dhe menaxhojnë në 
mënyrë më efektive rastet e dhunës në familje, që vijnë nga 
bashkia dhe komunat përmes sistemit të reagimit të koordinuar të 
komunitetit ndaj dhunës në familje; 
3. Ndërgjegjësimi i komunitetit në bashki dhe komuna mbi dhunën 
në familje, parandalimin e këtij fenomeni dhe shërbimet/iniciativat 
e vlefshme, në mënyrë të vecantë ofrimin e shërbimit ligjor dhe 
psikologjik falas është rritur. 

grupet e synuara:
-Komuniteti në bashkinë Burrel dhe 

komuna, komuniteti në shkolla;
-Viktimat e dhunës në familje në zonat 

rurale dhe urbane;
-Aktorët përgjegjës në zbatim të Ligjit 

kundër dhunës në familje 
 

 

aktorët e mundshëm:
Aktorë të mundshëm në proces janë:

•	 OJF të tjera në nivel bashkie dhe kombëtar që ofrojnë 
shërbime ligjore dhe psikologjike;

•	 Organizata ndërkombëtare që mbështesin këto shërbime;
•	 Media;
•	 Komuniteti;
•	 Specialistë të fushës;

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
aktorët përgjegjës në zbatim të
Ligjit nr.9669, datë 18.12.2006,
‘për masa ndaj dhunës në
marrëdhëniet familjare”, anëtarë të
mekanizmit të bashkëpunimit dhe
referimit të rasteve të dhunës në
marrëdhëniet familjare;
OJF që punojnë në bashkinë Burrel
me këtë cështje;
Komuniteti në nivel bashkie dhe
komune;
Donatorë të ndryshëm tek të cilët
mund të aplikohet për projekt
idenë; 

Para kushtet
 -   Realizimi i Projektit 

Faktorë rrezikues:
Vëmendja e donatorëve dhe shtetit 
ndaj cështjes së mbështetjes me 
shërbime ligjore dhe psikologjike falas 
për viktimat e dhunës në familje;
Mungesa e  specialisteve, per
ofrimin e sherbimeve ligjore dhe
psikologjike;

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej:  2.000.000 Lek 

Personat e kontaktit për projektin
Psikologu dhe Juristi

Koha e zbatimit: 
2014 - 2016

Periudha e pritjes së rezultatit: 
2015

                                                  
nr 67

Titulli i Projektit:
“Ofrimi i shërbimit Ligjor dhe psikologjik për 
Viktimat e Dhunës në Marrëdheniet Familjare”.  
Bashkia Burrel.

Programi:
Programi i Barazisë Gjinore dhe 
Mbrojtjes nga dhuna në familje.

Situata:
Dhuna në marrëdhëniet familjare vazhdon të mbetet një problem shqetësues për komunitetin në bashkinë tonë, si për 
gjithë shoqërinë shqiptare.
Në një përqindje të lartë të rasteve, viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare i drejtohen gjykatës për cështje me objekt 
zgjidhjen e martesës, lënien e fëmijëve për rritje dhe edukim, detyrimin ushqimor, etj. Për ndjekjen e këtyre çështjeve, 
viktimat kanë nevojë për shërbim ligjor dhe psikologjik.
Shërbimi ligjor lidhet me komponentët e informimit ligjor, këshillimit ligjor, përgatitjes së akteve për në gjykatë, 
përfaqësimin e cështjeve në gjykatë, përgatitjen e pretendimeve për seanca të ndryshme ligjore, përgatitjen e kërkesës 
ankimore kur Gjykata e Rrethit Gjyqësor nuk e ka pranuar kërkesën dhe cështja ndiqet në Gjykatën e Apelit, etj. Pagesa e 
avokatit shpesh është e papërballueshme nga viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare dhe ato pranojnë të qëndrojnë 
në një situatë të dhunshme në vend që ti japin fund asaj. Nevoja për shërbim ligjor falas është shumë prioritare për to.
Gjithashtu, në këto procese gjyqësore familjare me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave të saj, gratë 
dhe vajza viktima të dhunës në marrëdhëniet familjare kanë nevojë për shërbim psikologjik falas për vehte dhe shpesh 
edhe për fëmijët e tyre të cilët dhunohen gjithashtu në marrëdhëniet familjare. Pamundësia për të paguar psikologun 
ose punonjësin social me qëllim përgatitjen e raportit për gjykatën në cështjet familjare, shpesh ndikon negativisht në 
tërheqjen e grave dhe vajzave nga procesi dhe në bashkëjetesën e tyre me dhunën në marrëdhëniet familjare.
Duke pare qe keto dy sherbime mungojne dhe jane nevoje emergjente per sigurinë dhe mbështetjen e viktimave të dhunës 
në marrëdhëniet familjare, , lind nevoja e ofrimit te tyre per viktimat e dhunes ne marredhenit familjare.
Probleme të ndryshme si gjendja e vështirë ekonomike, papunësia, niveli i ulët i arsimit, abuzimi me alkolin, forca e 
mentalitetit patriarkal, pabarazia, mungesa e pavarësisë së grave, etj kanë efektuar pabarazitë në marrëdhëniet familjare 
dhe kërkojnë mbështetjen psikologjike profesionale të rasteve. 
Problematikat ekonomike dhe sociale kanë impakt në nivelin e ulët të ndërgjegjësimit të komunitetit, në mënyrë të 
veçantë grave mbi dhunën në familje. Ky nivel i ulët ndërgjegjësimi i shoqëruar me mungesën e ndihmës psikologjike dhe 
ligjore falas i demotivon viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare të denoncojnë dhunën, të shkojnë në gjykatë për 
cështje me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave të saj dhe ul aksesin e tyre në sistemin e drejtësisë, duke 
u reflektuar në përdorimin e ulët të mjeteve ligjore dhe mjeteve të tjera për mbrojtje. 
Niveli i koordinimit midis aktorëve përgjegjës për adresimin e dhunës në familje ka nevojë të mbështetet nga puna e 
këtyre dy aktorëve të rëndësishëm avokates dhe psikologes.  
Synimi i projektit: 

•	 të ofrojë shërbime ligjore falas për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare për cështjet me objekt lëshimin 
e UMM/UM, cështje të zbatimit të tyre, etj sic edhe parashikohet në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “për masa ndaj 
dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar; 

•	 Të ofrojë shërbime ligjore falas për gratë viktima të dhunës në familje në cështjet me objekt zgjidhjen e martesës 
dhe rregullimin e pasojave të saj;

•	 të ofrojë shërbime psikologjike falas për gratë dhe vajzat viktima te dhunës në familje në nivel komune dhe 
bashkie si edhe fëmijët e tyre të dhunuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të asistuar;

•	 Të ofrojë shërbime psikologjike falas dhe përgatitjen e raportit për gjykatën në cështjet me objekt zgjidhjen e 
martesës dhe rregullimin e pasojave të saj;

aktivitete kyçe të projektit:
Disa nga aktivitetet kyçe të projektit janë;
1. Ofrimi i shërbimeve ligjore dhe psikologjike per viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare; 
2. Trajnimi dhe punesimi i specialisteve te fushave perkatese;
3. Aktivitete ndërgjegjësuese si takime, fletëpalosje, spote televizive në zonat rurale dhe urbane në lidhje me njohjen e 
mjeteve ligjore dhe ofrimin e shërbimeve ligjore dhe psikologjike falas;
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nr 69
Titulli i Projektit:
“Forcimi i sistemit të reagimit të 
koordinuar ndaj dhunës në familje”.  
Bashkia Burrel.

Programi:
Programi i Barazisë Gjinore dhe Mbrojtjes nga 
dhuna në familje.

Situata:
Situata që ky projekt synon të adresojë është e lidhur me fenomenin social të dhunës në familje. Gratë dhe Vajzat në 
Bashkinë Burrel dhe Komunat përreth përballen me disa probleme sociale. Nuk janë regjistruar të dhëna zyrtare mbi 
përhapjen e dhunës ndaj grave në Burrel, por në Tryeza dhe takime të ndryshme ka rezultuar se përafërsisht 85 % e grave 
janë dhunuar të paktën një herë. 
Probleme të ndryshme si gjendja e vështirë ekonomike, papunësia, niveli i ulët i arsimit, abuzimi me alkoolin, forca e 
mentalitetit patriarkal, pabarazia, mungesa e pavarësisë së grave, etj kanë efektuar pabarazitë në marrëdhëniet familjare. 
Sipas të dhënave vjetore të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2010, rezulton se për vitin 2010, janë regjistruar 54 raste të 
zgjidhjes së martesave në Mat. 
Dhuna në familje sidomos në zonat rurale konsiderohet pjesë normale e jetës familjare, që duhet mbajtur brenda mureve 
të shtëpisë. Kjo kulturë synohet të ndryshohet përmes zbatimit të këtij projekti, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të 
komunitetit në këto zona për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna me bazë gjinore. 
Problematikat ekonomike dhe sociale kanë impakt në nivelin e ulët të ndërgjegjësimit të komunitetit, në mënyrë të veçantë 
grave mbi dhunën në familje Ky nivel i ulët ndërgjegjësimi reflektohet në përdorimin e ulët të mjeteve ligjore dhe mjeteve 
të tjera për mbrojtje. 
Eshtë krijuar sistemi i reagimit të koordinuar ndaj dhunës në familje dhe janë trajnuar aktorë përgjegjës, anëtarë të këtij 
mekanizmi, bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.334, datë 17.02.2012 ,“Për mekanizmin e bashkërendimit të punës 
për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”, i cili i parashikon komunat si pjesë 
të këtij proçesi. Ka raste të dhunës në familje të cilat vijnë nga zonat rurale dhe janë menaxhuar në kuadrin e punës së 
mekanizmit të koordinimit dhe referimit të dhunës në familje, pranë Bashkisë Burrel. 
Në kuadrin e projektit që po zbaton Bashkia Burrel për ndërtimin e një mekanizmi koordinimi për dhunën në familje 
është ofruar shërbim ligjor dhe psikologjik falas, për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare të cilat kanë kërkuar një 
urdhër të menjëhershëm mbrojtje ose urdhër mbrojtje në zbatim të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës 
në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar.. 
Por, është konstatuar se viktimat e dhunës në familje për shkak të problemeve të ndryshme ekonomike me të cilat përballen:

•	 nuk kanë mundësi të paguajnë taksat gjyqësore që nevojiten të paguajnë për paraqitjen e kërkesë padive me 
objekt zgjidhjen e martesës, lënien e fëmijëve për rritje dhe edukim, detyrimin ushqimor për fëmijët, etj.

•	 Nuk kanë mundësi të paguajnë psikologun ose punonjësin social të cilin gjykata e thërret në çështjet me këtë 
objekt për të vendosur me cilin prind do të qëndrojnë fëmijët si edhe në lidhje me të drejtën e takimit dhe vizitës 
të prindit tjetër.

Synimi i projektit: 
Të rrisë aksesin e viktimave të dhunës në familje në sistemin e drejtësisë. 

aktivitete kyçe të projektit:
Disa nga aktivitetet kyçe të projektit janë;
1. Ofrimi ose mbulimi nga projekti i pagesës së taksës gjyqësore për çështjet me objekt zgjidhjen e martesës, lënien e 
fëmijëve për rritje dhe edukim, detyrimin ushqimor për fëmijët  për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare të 
pajisura nga gjykata e rrethit gjyqësor Mat me urdhër të menjëhershëm mbrojtje ose urdhër mbrojtje. 
2. Ofrimi ose mbulimi nga projekti i pagesës së psikologut në çështjet gjyqësore me objekt zgjidhjen e martesës, lënien 
e fëmijëve për rritje dhe edukim, detyrimin ushqimor për fëmijët  për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare të 
pajisura nga gjykata e rrethit gjyqësor Mat me urdhër të menjëhershëm mbrojtje ose urdhër mbrojtje. 
3. Aktivitete ndërgjegjësuese si takime, fletëpalosje, spote televizive në zonat rurale dhe urbane.

nr 68
Titulli i Projektit:
“Një infrastrukturë bashkie e 
përshtatshme dhe miqësore në aspektin 
gjinor” Bashkia Burrel.

Programi:
Programi i Barazisë Gjinore dhe Mbrojtjes nga 
dhuna në familje.

Situata:
Situata që ky projekt synon të adresojë është e lidhur me një infrastrukturë të Bashkisë Burrel,  aspak të 
përshtatshme në aspektin gjinor.

Synimi i projektit: 
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë për të përshtatur infrastrukturën e bashkisë Burrel në një 
mënyrë të tillë që të jetë më miqësore për gratë.

aktivitete kyçe të projektit:
1. Marrja e mendimit të grave në bashkinë Burrel në lidhje me nevojat për ndërhyrje në infrastrukturën e 
bashkisë Burrel, për ta bërë atë sa më të përshtatshme për nevojat e grave..
2. Kryerja e punimeve sipas këtyre nevojave.
3. Bërja publike e aktivitetit të këtij projekti në median lokale.
(psh ndërtimi i një tualeti për gratë ose për secilën gjini në ambientet e bashkisë Burrel mund të përbëjë një 
nevojë për ndërhyrje apo ndërhyrje të tjera mund të konsiderohen si shumë të nevojshme prej tyre).

rezultatet e pritshme
1. – Infrastruktura e bashkisë Burrel më miqësore 
për gratë dhe më e përshtatshme për të përmbushur 
nevojat e grave.

grupet e synuara:
- 

 

aktorët e mundshëm:
Aktorë të mundshëm në proces janë:
-OJF të tjera;
-Media;

Kontribuesit e mundshëm në projekt
-Bashkia
- UNDP;
-Donatorë të tjerë të mundshëm
-Biznesi në Burrel

Para kushtet
 -   Marrja e mendimit të grave në Bashkinë Burrel 

se çfarë përbën nevojën e tyre më imediate, në 
kuadrin e infrastrukturës në Bashkinë Burrel. 
Pra, cfarë ato do të dëshironin të ndryshonte 
në infrastrukturën e bashkisë Burrel në 
këndvështrimin e tyre.

Faktorë rrezikues:
Mungesa e fondeve

 

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej: 2.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Blerta Hysa, email: hysa_blerta@hotmail.com

Koha e zbatimit: viti 2013 Periudha e pritjes së rezultatit: rezultate të 
menjëhershme nga zbatimi i projektit.
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nr 70
Titulli i Projektit:
Panaire, stenda me produkte të 
punuara nga gratë

Programi:
Programi i Barazisë Gjinore dhe Mbrojtjes nga 
dhuna në familje.

Situata
Në qytetin e Burrelit shumica e grave janë të pa puna dhe shtëpiake. Kjo ndodh për arsye të mos gjetjes së një 
vendi pune ku ata do të siguronin të ardhura për familjen. Disa gra kanë fituar zanatin e punimit qendistarise 
me (grep, shtiza etj) por për to është problem gjetja e tregut të këtyre produkteve dhe organizimi i panaireve 
apo stendave me produkte të punuara nga gratë do të ishte një mundësi më shumë për to.

Synimi i projektit 
Organizimi i panaireve, stendave me produkte të punuara nga gratë

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i grave që punojnë në qendistari
Organizimi i tyre në grupe të ndryshme
Sigurimin e ambjenteve për organizimin e panaireve

rezultatet e pritshme
Rritja e numrit të grave të punësuara
Ruajtja e traditës së punimeve tradicionale

grupet e synuara
Gratë e qytetit të Burrelit të cilat ushtrojnë
këtë zanat

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra Kulturore Burrel
Gratë që ushtrojnë këtë zanat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm
Shoqatat e ndryshme
Ministria e Kulturës

Para kushtet
Marrëveshja me gratë e interesuara për të ushtruar
këtë zanat

Faktorë rrezikues
Shitja e produkteve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Qendra Kulturore Burrel Sokol Meta 

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas përfundimit të projektit

rezultatet e pritshme
1. Viktimat e dhunës në familje janë forcuar përmes rritjes 
së aksesit të tyre në sistemin e drejtësisë;

2. Aksesi i viktimave të dhunës në familje në sistemin e 
drejtësisë është rritur;

3. Përdorimi i mjeteve ligjore nga viktimat e dhunës në 
familje është rritur;

Viktimat e dhunës në familje janë mbështetur me taksë 
gjyqësore dhe psikolog falas në çështjet me objekt 
zgjidhjen e martesës, lënien e fëmijëve për rritje dhe 
edukim, detyrimin ushqimor për fëmijët;

grupet e synuara:

-Komuniteti në bashkinë Burrel dhe komuna;

-Viktimat e dhunës në familje në zonat rurale 
dhe urbane;

 

aktorët e mundshëm:

Aktorë të mundshëm në proces janë:

-OJF të tjera;

-Media;

-Komuniteti;

Kontribuesit e mundshëm në projekt
-Bashkia;(komponentë te vecantë të projektit si 

shërbimi psikologjik mund të ofrohen edhe 
nëpërmjet nënkontraktimit të ojf-ve ose 
specialistëve)

- OJF;

-Donatorë të ndryshëm tek të cilët mund të 
aplikohet për projekt idenë; 

Para kushtet
 Identifikimi i viktimave të dhunës në familje me urdhër 

mbrojtje ose urdhër të menjëhershëm mbrojtje që 
kanë vendosur të zgjidhin martesën por hezitojnë ti 
drejtohen gjykatës së rrethit gjyqësor Mat për shkak të 
taksave të larta gjyqësore dhe pagesës së psikologut në 
proces.

Faktorë rrezikues:
Bashkëpunimi midis aktoreve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej: 5.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Blerta Hysa, email: hysa_blerta@hotmail.com

Koha e zbatimit: 

2013-2014

Periudha e pritjes së rezultatit: 

2014
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nr 72
Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni Stadiumit  “Liri 
Ballabani”.

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive për lloje 
të ndryshme të sporteve.

Situata
Në qytetin e Burrelit dhe rrethin e Matit është vetëm një stadium dhe një ekip që e përfaqëson gjithë qytetin dhe 
rrethin Mat. Ky stadium ka nevojë për ndërhyrje në infrastrukturën e fushës ku zhvillohen ndeshjet zyrtare të ekpit. 
Në stadiumin “Liri Ballabani” ka vite qe nuk është investuar  .
Synimi i projektit: 
Rikonstruksioni total i fushës së stadiumit dhe shtrimi i saj me tapet natyral.
aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim Situatës
Bërja e drenazhimeve të fushës
Vendosja e pusetave kulluese në anë të fushës
Rehabilitimi i shtresave ku do të vendoset tapeti
Blerja dhe vendosja e tapetit natyral 

rezultatet e pritshme
Stadium i ristruktuar
Rritje në cilësi të lojës së futbollit në qytete
Zhvillimi me cilësi të lartë e ndeshjeve në stadiumin 
L.Ballabani.

grupet e synuara
Ekip K.F Burreli
Tifozët që ndjekin ekipin në stadium
Qytetarët e rrethit MAT
Tifozët dhe ekipet miq që vijnë në Burrel

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
K.F Burreli
Ndërrmarrja Shërbimeve Bashkiake
F.SH.F

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
F.SH.F

Para kushtet
 Marrëveshja me FSHF që ndeshjet të zhvillohen
në stadium tjetër deri në përfundim të
rikonstruksionit total të fushës

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja dhe kushtet atmosferike që dëmtojnë
vendosjen e tapetit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   25.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Kryetarja Bashkisë

Koha e zbatimit
2012

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas përfundimit të projektit

nr 71
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i poligonit të qitjes

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive 
për lloje të ndryshme të sporteve.

Situata
Në qytetin e Burrelit disa nga sportet e traditës nuk janë aktivë pasi prej shumë kohësh janë dëmtuar terrenet 
në të cilat mund të ushtrohen këto sporte. Një ndër këto sporte është dhe qitja, ku më parë ka qënë një sport 
që praktikohej në Burrel, ndërsa tani në mungesë të një poligoni qitje ky sport nuk ushtrohet më prej vitesh.

Synimi i projektit 
Ndërtimi i poligonit të qitjes me standarde bashkëkohore.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendve të përshtatshme për ndërtimin e poligonit të qitjes
Hartimi i një projekti shumë funksional
Plotësimi i të gjitha standardeve për zhvillimin e këtij sporti

rezultatet e pritshme
 Ngjallja e një sporti të traditës në qytet i cili ka qënë
i ngritur ndër vite

grupet e synuara
Të rinjtë e qytetit të Burrelit
Sportistët të cilët ushtrojnë këtë sport
Shkollat e qytetit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Klub Sport Burreli
Shkollat e qytetit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Federatat
Ministria e Arsimit dhe e Sportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e ndryshëm

Para kushtet
 Bashkëpunimi midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Vazhdimësia dhe mirëmbajta e këtij investimi

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.500.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin

Administratori i Klub Sport Burrelit

Koha e zbatimit
2015 e në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet pas zbatimit të projektit
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nr 74
Titulli i Projektit:
Ngritja e Ekipeve traditë në Burrel 
(mundje, baskeboll, tenis, ping-pong, 
qitje, alpinizëm, not etj)

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive 
për lloje të ndryshme të sporteve.

Situata
Në qytetin e Burrelit kanë qënë shumë ekipe sportive  të cilat sot nuk janë të rregjistruara në aktivitete 
kombëtare. Disa nga këto sporte (basketboll, ping-pong, mundje etj) kanë qënë të ngritura deri në vitet e fundit. 
Aktualisht sot ushtrojnë aktivitete sportive vetëm disa ekipe sportive si: futbolli, ping-pongu, mundja.

Synimi i projektit 
Ngritja e të gjithë ekipeve të traditës në qytetin e Burrelit dhe Rrethin e Matit.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i të gjithë sportistëve që kanë kontribuar ndër vite

Evidentimi i terreneve sportive

Rikonstruksioni i terreneve ekzituese sportive

Ngritja e terreneve të reja

rezultatet e pritshme
Shtimi i aktiviteteve sportive
Rritja e imazhit të sportit në rrethin e Matit
Rrijta e kulturës sportive në komunitet

grupet e synuara
Sportitët që kanë kontribuar ndër vite

Klubi shumë Sportesh Burreli

Shkollat e qytetit

Sportistët aktivë 

Komuniteti

aktorët e mundshëm
Klubi Shumë Sportëshe Burreli
Bashkia Burrel
Shkollat e qytetit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Donatorët të ndryshëm
Bashkia Burrel

Para kushtet
 Marrëveshja me të gjithë aktorët e mundshëm 

Faktorë rrezikues
Terrenet e papërshtatshme sportive për

mirëfunksionimin e sporteve të traditës

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   12.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel, Klubi Shumë Sportesh Burreli

Koha e zbatimit
2012-2017

Periudha e pritjes së rezultatit
5 vite pas ngritjes së sporteve të traditës

nr 73
Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i aneksit te stadiumit

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive për 
lloje të ndryshme të sporteve.

Situata
Qyteti i Burrelit është qendra më e madhe administrative e rrethit Mat ku në qytet janë të vendosura shumica 
më e madhe e të gjithë institucioneve. Rrethi Mat ka një popullsi rreth 65 000 banorë dhe aktiviteti i vetëm 
sportiv që përfaqëson Burrelin dhe rrethin e Matit është KF BURRELI në kompeticionet Sportive Kombëtare. 
Ushtron aktivitetin Futbollistik në Kampionatin e Kategorisë së Parë duke u radhitur në ekipet prestigjoze 
të kësaj kategorie. Por një nga problemet që e shoqëron Klub Futboll Burrelin është infrastruktura, vend 
ku ekipi kryen stërvitjen dhe përgatitet për përballimin e një kampionati sa më dinjitoz. Aneksi i Stadiumit 
“Liri Ballabani” paraqet një gjendje jo të mirë për përgatitjen dinjitoze të stërvitjes së ekipit futbollistik. 
Duke parë problematikën dhe nevojën që aneksi i Stadiumit paraqet është hartuar një projekt propozim me 
dokumentacionin përkatës të përgatitur nga Bashkia Burrel.
Synimi i projekti 
Rehabilitimi i aneksit të stadiumit dhe rrethimi i ambjentit
aktivitete kyçe të projektit:
Rrethimi i ambjenteve të jashtme me rrjete garbion, me kuadrata dhe profile metalike.
Sistemimi i ambjenteve rreth fushës dhe Brenda saj

rezultatet e pritshme
Kushte bashkëkohore për stërvitjen e ekipit të parë 
dhe ekipeve të moshave
Ambjent i rethuar dhe me kushte bashkëkohore

grupet e synuara
1.KF.Burreli
2.Banorët e rrethit Mat (mbështetësit e ekipit)
3.Nxënësit e Shkollave (ushtimin e orës së fiskulturës 
me ndeshje ndërmjet tyre)
4.Ekipet e moshave (U-15, U-17, U-19)

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Stadiumi L.Ballabani
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Arsimit dhe e Sportit
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me FSHF për kushtet teknike

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja  e ambjenteve pas projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   3.500.000 lek

Personi i kontaktit për projektin
administratori K.F Burreli

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
6 muaj
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nr 76
Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i Pallatit të Sportit “Ferit 
Hysa”

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive për 
lloje të ndryshme të sporteve.

Situata
Në gjithë Rrethin e Matit dhe qytetin e Burrelit është vetëm nje pallat sporti i cili i ka shërbyer dhe i shërben një 
rrethi me 60 000 banorë. Në  këtë pallat sporti ekipi i Basketbollit për femra ka zhvilluar ndeshjet dhe stërvitjen 
në atë ambjent i cili ka nevojë për ndërhyrje dhe rikonstruksion të ambjenteve të dëmtuara.
Synimi i projektit 
Rikonstruksioni i godinës dhe rehabilitimi i ambjenteve të brendshme
aktivitete kyçe të projektit:
Rikonstruksion i ambjenteve të jashtme
Rikonstruksion i ambjenteve të brendshme
Vendosje e stolave të ri
Pajisja me bazë materiale 

rezultatet e pritshme
Ambjente bashkëkohore për zhvillimin e një 
Kampionati cilësor
Rritja e cilësisë së ekipit
Rrtija e numrit të tifozëve në ambjentet e Pallatit të 
Sportit

grupet e synuara
Ekipi i basketbollit
Banorët e Rrethit Mat (tifozët)
Rinia e cila aktivizohet me stërvitje
 

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
F SH B
Klubi Basketbollit 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Arsimit dhe Sportit
F SH B
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
 Marrëveshja e F SH B për zhvillimin e ndeshjeve në
një vend tjetër deri në përfundim të projektit

Faktorë rrezikue
Mirëmbjatja dhe ruajtja e ambjenteve pas
rikonstruksionit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   30.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Administratori i Klubit Burreli 

Koha e zbatimit
2015-2017

Periudha e pritjes së rezultatit
2 – 3 vite pas përfundimit të projektit

nr 75
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i ambjenteve në funksion të 
sporteve të traditës në qytet

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive për 
lloje të ndryshme të sporteve.

Situata
Aktualisht infrastruktura sportive në qytetin e Burrelit është në gjendje jo të mirë pasi ka nevojë për 
rikonstruksion dhe shtim të ambjenteve sportive. Pasi ka një kohe të gjatë që nuk investohet në terrenet sportive 
si: stadiumi, pallati sportit, fushat e stërvitjes, terrenet sportive në shkolla etj. 

Synimi i projektit 
Ndërtimi dhe rikonstruksioni i ambjenteve sportive në funksion të sportit të traditës

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i këtyre ambjenteve
Vlerësimi i gjendjes aktuale
Investimi në ato ambjente të cilat kanë nevojë për ndërhyrje emergjente
Ndërtimi i ambjenteve të reja në ndihmë të ngritjes së sporteve të traditës

rezultatet e pritshme
Shtimi i ambjenteve sportive
Ngritja e sporteve të traditës (qitje, not, tenis,
alpinizëm, çiklizëm, etj)
Promovimi i qytetit të Burrelit me anë të sportit

grupet e synuara
Sportistët që kanë kontribuar dhe kontribuojnë
akoma në sporte të ndryshme
Nxënësit e shkollave
Komuniteti

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Klubi Shumë Sportesh Burreli
Ministria e Arsimit dhe Sportit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Donatorët e ndryshëm
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Bashkia Burrel

Para kushtet
 Bashkërendim i veprimeve me organet kompetente
për zhvillimin e aktiviteteve sportive

Faktorë rrezikues
Ambjentet e lira (përshtatshme) për ngritjen e
këtyre terreneve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   10.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

BASHKIA BURREL

Koha e zbatimit
2012-2020

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vite pas rikonstruksioneve të objekteve sportive 
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nr 78
Titulli i Projektit:
Ndërtimi i sallës së forcës në funksion 
të shumësporteve

Programi:
Rehabilitimi i infrastrukturës sportive në shkolla.

Situata
Në qytetin e Burrelit mungon një sallë e cila të jetë në funksion të sporteve në qytet, pasi aktualisht në Burrel 
ushtrojnë sport shumë sportistë të cilët nuk kanë kushte për stërvitje. Në Pallatin e Sportit mungon një sallë 
force ku mund të rriten profesionalisht të gjithë ata sportistë të cilët përfaqësojnë Burrelin në kampionatet 
kombëtare dhe ndërkombëtare.

Synimi i projektit 
Ndërtimi dhe pajisja e një salle force me të gjitha pajisjet bashkëkohore

aktivitete kyçe të projektit:
Ndërtimi i një ambjenti 
Pajisja e tij me bazë materiale të nevojshme
Mirëmbajtja e tyre

rezultatet e pritshme
Rritja e cilësisë së ambjenteve për stërvitje
Kushte më të mira stërvitjeje për personat të cilët 
ushtrojnë sport

grupet e synuara
Sportistët që përfaqësojnë Burrelin
Shkollat e qytetit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Klubi Shume Sportesh Burreli
Ministria e Arsimit dhe Sportit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Bashkia Burrel
Donatorët e ndryshëm
Federata Sportive

Para kushtet
 Caktimi i ambjentit te Pallati i Sportit

Faktorë rrezikues
Bashkëpunimi midis aktorëve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   8.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel,   Klub Sport Burreli

Koha e zbatimit
2017

Periudha e pritjes së rezultatit
5 vjet pas implemetimit

nr 77
Titulli i Projektit:
Ngritja e një qendre për zbulimin e 
talenteve të reja

Programi:
Përmirësimi dhe shtimi i infrastrukturës sportive 
për lloje të ndryshme të sporteve

Situata
Qyteti i Burrelit është qendra më e madhe administrative e rrethit Mat, për rrjedhojë ka dhe numrim më të 
madh të nxënësve të cilat ndjekin shkollën 9 vjeçare dhe të mesme në qytet.
Duke qënë së shumë nga nxënësit e këtyre shkollave apo dhe shkollave të rrethit Mat kanë qënë fitues në 
shumë konkurse apo evenimente lind nevoja që të ngrihet një qendër për zbulimin dhe ndjekjen e këtyre 
personave të cilët kanë një talent në një fushë të caktuar.
Synimi i projektit 
Ngritja e një qendre për zbulimin dhe menaxhimin e talenteve të qytetit Burrel dhe rrethit Mat
aktivitete kyçe të projektit:
Përcaktimi i një ambjenti për ngritjen e qendrës
Lidhja e kontaktit me specialistë të fushave
Marrëveshja me institucionet arsimore për zbulimin e këtyre individëve

rezultatet e pritshme
 Rritja dhe pasurimi i qytetit me vlera të cilat në të
ardhmen do të bëhen ambasador të qytetit të
Burrelit
Pasurimi i të rinjve me aktivitete të cilat do ti
ndihmonin të nxirrnin në pah vlerat e tyre

grupet e synuara
Fëmijët nga mosha 6-18 vjeç
Nxënësit e shkollave
Individë të tjerë të cilat kanë një talent etj

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra Kulturore Burrel
Shkollat e qytetit dhe rrethit
Prindërit, fëmijët etj

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Kulturës 
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Donatorë të ndryshëm
Bashkia Burrel

Para kushtet
 Marreveshje bashkëpunimi midis të gjithë aktorëve

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja dhe funksionimi për një kohë të gjatë e
kësaj qendre

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin
Përgjegjësi i qendrës Kulturore Burrel

Koha e zbatimit
2013 e në vazhdim

Periudha e pritjes së rezultatit
3-5 vjet pas ngritjes së qendrës
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nr 80
Titulli i Projektit:
Krijimi i një vend-depozitimi të mbetjeve 
sipas standardeve

Programi:
Menaxhimi i integruar i mjedisor i mbetjeve urbane.

Situata
Në Burrel vend-hedhjet  e mbetjeve janë problematike për mjedisin. Pjesa më e madhe e mbetjeve urbane, 
si dhe mbeturinat spitalore grumbullohen dhe digjen në gjëndje të lirë. Mbetjet  urbane duke u djegur në 
gjendje të lirë ndotin ajrin nëpërmjet prodhimit të erërave mbytëse. Nga vend-hedhjet çlirohet gaz metan 
dhe grimca pluhuri me përmbajtje metalesh të rëndë, si dhe përberje të tjera inorganike dhe organike si 
dioksina. Ky vend ku grumbullohen mbetjet është jashtë çdo standardi të Bashkimit Europian

Synimi i projektit 
Ngritja e një vend-depozitimi jashtë qytetit, brenda standardeve të Bashkimit Europian

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i një vendi i cili plotëson kushtet
Mirëmenaxhimi i hedhjes së mbetjeve
Ndarja e mbetjeve në grumbullim

rezultatet e pritshme
Rritja e cilësisë së shërbimit
Rritja e cilësisë së jetës
Ulja e rreziqeve nga ndotja e ambjentit nga mbetjet

grupet e synuara
Biznesi
Qytetarët e Burrelit
Qytetarët e Komunës Komsi

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ministria e Transportit
Qarku Dibër
Firma e pastrimit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Transportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e mundshëm

Para kushtet
 Përcaktimi i një vendi që plotëson të gjitha kushtet

Faktorë rrezikues
Bashkëpunimi midis aktorëve dhe funksionalitetit i
projektit në vazhdimësi

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   10.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit
2018

Periudha e pritjes së rezultatit
 Pas përfundimit të projektit

nr 79
Titulli i Projektit:
Ndërtimi dhe Rehabilitimi i palestrave 
të shkollave të qytetit

Programi:
Rehabilitimi i infrastrukturës sportive në shkolla.

Situata
Në qytetin e Burrelit jane tre Shkolla 9-vjecare dhe dy shkolla të mesme në të cilat bëjnë mësim 3460 nxënës. 
Këto shkolla kanë një mangësi të theksuar për zhvillimin e orës së fiskulturës pasi në këto shkolla mungojnë 
palestrat të cilat pengojnë në zhvillimin normal për zhvillimin e kësaj lënde.

Synimi i projektit
Ngritja dhe rehabilitimi i palestrave duke i kthyer në funksionalitet të plotë.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i gjendjes Aktuale
Rikonstruksioni i palestrave ekzistuese
Ngitja e palestrave të reja
Pajisja me bazë materiale e të gjithë palestrave

rezultatet e pritshme

Palestra te reja dhe funksionale

Palestra bashkëkohore 
Zhvillim normal i orëve te fiskulturës

grupet e synuara
Nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme
Mësuesit e këtyre shkollave
Individët që merren me Sport në qytet
Tranjerët e ekipeve të moshave

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërmarrja Shërbimeve Bashkiake
Shkollat e qytetit
Nxënësit dhe mësuesit e shkollave

Kontribuesit e mundshëm në projekt
BashkiaBurrel
Ministria Arsimit dhe Sportit
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë  të ndryshëm

Para kushtet
Marrëveshja me Drejtorinë Arsimore Mat

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja dhe menaxhimi i tyre

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej 10.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Drejtoria Sherbimeve Bashkiake

Koha e zbatimit
2015-2017

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit akademik pas përfundimit të projektit
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nr 82
Titulli i Projektit:
Shtimi i kontenjerëve në qytete me 70 
copë.

Programi:
Menaxhimi i integruar i mjedisor i mbetjeve urbane.

Situata
Sot në qytetin e Burrelit, ekzistojnë rreth 70 kontenjerë, ku një pjesë e tyre është tërësisht e amortizuar. Dhe nuk 
mbulohet i gjithë territori i qytetit me këto kontenjerë të vendosur.

Synimi i projektit 
Vendosja e këtyre kontenjerëve synon që të rrisë cilësinë e jetës së banorëve të qytetit

aktivitete kyçe të projektit:
- Evidentimi i zonave problematike

- Ndërgjegjësimi i njerëzve për ruajtjen e mjedisit të tyre sipas vendbanimit

- Vendosja e 70 kontenjerëve 

rezultatet e pritshme
Të kemi një qytet sa më të pastër në krahasim me 
situatën aktuale

grupet e synuara

Komuniteti i Burreli

Shkollat, biznesi, institucionet etj 

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Firma e pastrimit të qytetit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm
Biznesi, firma e pastrimit

Para kushtet
 Vendosaja e kontenjerëve në vendet më të nevojshme 

Faktorë rrezikues

Dëmtimi i kontenjerëve pas vendosjes së tyre

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   70 x 30.000 = 2.100.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin

Drejtori i shërbimeve publike dhe mbështetëse 

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
6 muaj

nr 81
Titulli i Projektit:
Riorganizim i fushes se mbetjeve 
urbane.

Programi:
Menaxhimi i integruar i mjedisor i mbetjeve 
urbane.

Situata
Në qytetin e Burrelit nuk ka një vendgrumbullim për mbetjet sipas standardeve dhe kushteve të përcaktuara 
në Strategjinë Kombëtare. Vendgrumbullimi aktual i mbetjeve në qytetin e Burrelit është jashtë standardit dhe 
sjell shumë probleme si për mjedisin ashtu dhe për komunitetin.

Synimi i projektit: 
Riorganizimi i vendgrumbullimit të mbetjeve sipas standarteve.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i Situatës

Përcaktimi i një vendi për hedhjen e mbetjeve

Menaxhimi i vendgrumbullimit sipas standateve.

rezultatet e pritshme
Ambjent më i pastër

Qytetarë të ndërgjegjësuar

Pikë grumbullimi brenda parametrave dhe standarteve 
të kërkuar.

grupet e synuara
Qytetarët e Bashkisë dhe të Komunave përreth saj,

dhe të gjithë vizitorët që do të kalojnë në këtë zonë .

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Kompania e Pastrimit
Ndërmarrja e SHërbimit Bashkiak

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Këshilli i Qarkut Dibër
Bashkia Burrel dhe Komunat

Ministria e Transportit

Para kushtet
 Marrëveshje me kompaninë e pastrimit për vazhdimin
e pastrimit pa cënuar projektin

Faktorë rrezikues

Gjetja e pikës më optimale për grumbullimin

e mbetjeve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   15.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burel, Drejtoria Shërbimeve Bashkiake
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nr 84
Titulli i Projektit:
Sensibilizimi qytetar për një ambjent 
më të pastër.

Programi:
Menaxhimi i integruar e mjedisor i mbetjeve urbane.

Situata
Ambjenti në qytetin e Burrelit është relativisht i pastër pasi bëhet pastrimi çdo ditë të javës dhe nuk lejohet 
që të krijohen probleme për ambjetin. Por duke parë që pushteti vendor është në çdo moment në shërbim të 
komunitetit duhet që të rritet ndërgjegjia qytetare për hedhjen e mbetjeve në vendet e përcaktuar dhe jo në 
ambjente të hapura duke shkaktuar probleme në mjedis.

Synimi i projektit 
Sensibilizimi i qytetarëve mbi mbajtjen pastër të ambjetit ku ato jetojnë dhe rritja e cilësisë së jetesës së 
komunitetit

aktivitete kyçe të projektit:
Përgatitja e broshurave
Takime me komunitetin
Takime me nxënësit e shkollave duke ju bërë të ditur pasojat që shkaktojnë  mbetjet
Organizim dhe sensibilizim qytetar në ditën e pastrimit të qytetit

rezultatet e pritshme
Ambjent më i pastër, 

Qytetarë të ndërgjegjësuar, mbi pasojat që shkaktojnë 
mbeturinat

Rioganizimi i pikave të mëparshme

grupet e synuara
I gjithë komuniteti Bashkisë dhe Komunat

Turistët dhe vizitorët e rrethit Mat të cilët do të gjejnë 
një ambjent më të pastër

I gjithë biznesi që e ushtron veprimtarinë në Burrel

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Shkollat e Qytetit
Ndërmarrja e Shërbimeve

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Shoqatat e ndryshme
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
 Marrëveshja me insitucionet në qytet

Faktorë rrezikues
Bashkëpunimi midis aktorëve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel,  Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Koha e zbatimit
2012-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas përfundimit të projektit

nr 83
Titulli i Projektit:
Futja e teknologjisë së re në proçeset e 
pastrimit dhe grumbullimit të mbetjeve 
urbane

Programi:
Menaxhimi i integruar i mjedisor i mbetjeve urbane.

Situata
Pastrimi në qytetitn e Burrelit realizohet nga një kompani private e cila bën pastrimin e qytetit 2 herë gjatë 24 
orëve dhe 1 herë në javë bën larjen e rrugëve të qytetit. Në qytetin e Burrelit janë rreth 70 kontenjerë pastrimi 
dhe është vetëm një makineri e cila bën të mundur ofrimin e këtij shërbimi por kjo nuk është në kushte optimale.

Synimi i projektit 
Futja e një teknologjie të re për ofrimin e shërbimit të pastrimit të qytetit

aktivitete kyçe të projektit:
Blerja e makinerive të reja për pastrimin e qytetit dhe larjen e rrugëve

rezultatet e pritshme
Rritja e cilësisë së shërbimit
Ulja e ndotjes në qytet
Rritja e cilësisë së komunitetit

grupet e synuara
Qyetarët e Burrelit
Biznesi
Institucinet Publike që ushtrojnë aktivitete në Burrel
Nxënësit e shkollave
Turistët

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Firma e Pastrimit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Firma e pastrimit
Bashkia Burrel

Para kushtet
Marrëveshja midis Bashkisë dhe firmës Private te 

Pastrimit

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e mjeteve të pastrimit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   4.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel dhe Firma e Pastrimit

Koha e zbatimit
2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas blerjes së makinerive
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nr 86
Titulli i Projektit:
Mbrojtja nga erozioni pjesë së sipërme 
të qytetit (varrezat e dëshmoreve) 
mbjellje pemesh

Programi:
Mbrojtja e mjedisit nga erozioni. 

Situata
Pjesa e sipërme e qytetit ku ndodhen aktualisht varrezat e dëshmoreve rrezikon të shkatërrohet nga erozioni 
pasi aty janë dëmtuar një pjesë e madhe e kurorës së qytetit që shërbente për ruajtjen e tokës nga erozioni. 

Synimi i projektit 
Mbrotja dhe pyllëzimi i pjesës së sipërme (varrezat e dëshmorëve) duke mbjellë pemë.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i vendit ku do të ndërhyhet
Planizimi i vendosjes së pemëve
Vendosja e pemëve sipas llojet që rriten në atë zonë
Kryerja e të gjithë shërbimeve deri në përfundim të projektit

rezultatet e pritshme
Ruatja e zonës nga shembjet 
Rritja e cilësisë së ajrit

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Vizitorët që vijnë në Burrel
Personat që vizitojnë varrezat e dëshmorëve
Komuna Komsi

aktorët e mundshëm
Ndërmarrja e Shërbimeve, sektori Gjelbërimit
Pyjorja Mat
Bashkia Burrel

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel 
Pyjorja Mat
Donatorë të ndryshëm
Biznesi privat

Para kushtet
 Marrëveshja midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e sipërfaqeve të mbjella pas projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ndërmarrja e Shërbimeve, Sektori i Gjelbërimit

Koha e zbatimit
2015

Periudha e pritjes së rezultatit
3 vjet pas projektit

nr 85
Titulli i Projektit:
Rehabilitimi i kurorës së qytetit dhe 
pasurimi i saj.

Programi:
Mbrojtja e mjedisit nga erozioni

Situata
Qyteti i Burrelit ka qënë i rrethuar nga një kurorë me pemë të cilat e mbronin qytetin nga erozioni dhe i shtonin 
bukurinë me anë të gjelbërimit. Por vitet e fundit kurora është e dëmtuar dhe kjo për pasojë sjell shkatërrim të 
tokës dhe humbje të vlerave të qytetit.

Synimi i projektit 
Rehabilitimi i Kurorës së Qytetit duke mbrojtur tokën nga erozioni
aktivitete kyçe të projektit:

Evidentimi i vendit
Studimi i hapësirave të dëmtuara
Vendosja e pemëve sipas llojeve që rriten në atë zonë
Kryerja e të gjithë shërbimeve deri në përfundim të projektit

rezultatet e pritshme
Ruajtja e qytetit nga erozioni
Rritja e cilësisë së ajrit
Shtimi i hapësirave të gjelbërta në qytet

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Vizitorët që vijnë në Burrel

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërmarrja e Shërbimeve, Sektori Gjelbërimit
Biznesi privat
Pyjorja Mat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Pyjorja Mat
Donatorë të Ndryshëm
Biznesi Privat

Para kushtet
 Marrëveshja midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e kurorës pas projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   3.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ndërmarrja e Shërbimeve, Sektori i Gjelbërimit

Koha e zbatimit
2015

Periudha e pritjes së rezultatit
5 vjet pas projektit

122 123

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



nr 88
 
 

Titulli i Projektit:
Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta duke 
mbjellë 400 pemë dekorative në qytetin 
e Burrelit

Programi:
Sipërfaqet e gjelbërta dhe drurët dekorative.

Situata: 
Burreli ka një traditë të hershme në fushën e gjelbërimit. Lulishtja kryesore daton në vitet ’30-të. Ndërkohë ndër 
vite, sidomos vitin e fundit është treguar kujdesn në shtimin e pemëve dekorative dhe sipërfaqeve të gjelbëruara. 
Puna e nisur duhet të vijojë me mbjellje të reja.
Qyteti i Burrelit ka aktualisht mbi 2700 pemë dekorative dhe më shumë se 45 mijë metra katror sipërfaqe të 
gjelbëruar. Perveç Parkut kryesor është treguar kujdes për krijimin e minilulishteve në qytet. Po ashtu në të gjitha 
trotuaret janë mbjellë pemë dekorative.
 Synimi i projektit: 
Projekti synon në shtimin e numrit të pemëve e shkurreve dekorative në të gjitha mjediset e qytetit, park, shkolla, 
çerdhe, kopshte, trotuare, minilulishte etj.
aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimin e vendeve për vendosjen e pemëve
Sensibilizimi i qytetarëve për mbrotjen e pemëve dekorative
Mbjellja e pemëve
Shërbimi i tyre pas mbjelljes

rezultatet e pritshme
-Zëvendësimi i pemëve të degraduara dhe jashtë 
standardit duke krijuar kushte më të mira mjedisore 
për qytetarët e Burrelit.
-Vendosjen e 400 pemëve të reja 

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Vizitorët që vijnë në Burrel
 
 

aktorët e mundshëm
Qytetarët e Burrelit
Bashkia Burrel
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e Mundshëm
Ministria e Mjedisit

Para kushtet
Hapësirat e përcaktuara për vendosjen e pemëve të 
reja

Faktorë rrezikues
Dëmtimi i mundshëm i tyre
 

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  3.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin:
Hasan PASHA   (Drejtor i Ndërmarrjes së Shërbimeve Bashkiake Burrel)

Koha e zbatimit
2015

Periudha e pritjes së rezultatit
Brenda një viti

nr 87 Titulli i Projektit:
Rehabilitim i zonave me shkarje dheu

Programi:
Mbrojtja e mjedisit nga erozioni. 

Situata
Në unazën e poshtme të qytetit Burrel pas reshjeve të shiut është shembur një pjesë e madhe e zonës sepse 
mungojnë kanalizimet e ujërave të bardha dhe nuk ka asnjë mundësi që të mbrohet ajo zonë. Kjo për pasojë ka 
sjellë dëmtimin e të gjithë asaj zone dhe dëmtimin e banesave të cilat ndodhen në unazën e qytetit.

Synimi i projektit 
Rehabilitimi i zonës në unazën e poshtme të qytetit duke hapur kanalet e ujërave të bardha dhe pyllëzimin e 
zonës.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i zonës
Hapja e kanalizimeve të ujërave të bardha
Pyllëzimi i zonës
Mirëmbajtja e gjithë zonës nga rreziqet natyrore

rezultatet e pritshme
Rritja e sigurisë tek banorët e zonës
Rritja e cilësisë së jetës
Zhvillimi i zonës

grupet e synuara
Banorët që jetojnë në atë zonë të qytetit
Qytetarët e Burrelit
Të gjithe mjetet dhe personat që kalojnë në atë 

zonë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ministria e Transportit
Banoret qe jetojne ne ate zone
Ujësjelles Kanalizimet Burrel

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Këshilli i Qarkut Dibër
Ministria e Transportit
Donatorët e ndryshëm

Para kushtet
 Bashkëpunimi midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e zonës pas implemetitmit të projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   20.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel    Drejtoria e Shërbimeve Bashkiake dhe Mbështetëse

Koha e zbatimit
2015-2018

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet pas implemetimit të projektit
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nr 90
Titulli i Projektit:
Shtimi i gjelbërimit midis rrugës dhe 
trotuarit në qytet

Programi:
Sipërfaqet e gjelbërta dhe drurët dekorative.

Situata
Qëllimi kryesor i këtij projekti është mbjellja e pemëve të reja në rrugët dhe rrugicat e qytetit të Burrelit, 
duke kryer zëvendësimin e pemëve të dëmtuara për shkaqe të ndryshme atmosferike, sëmundje apo persona 
të papërgjegjshëm. Pema dekorative më e nevojshme për qytetin e Burrelit është bliri. Nëpërmjet këtij 
projekti synojmë gjithashtu të ndërtojmë bordurat e munguara të pemëve të mbjella vite më parë, si një 
domosdoshmëri për mirërritjen e tyre.

Synimi i projektit
Shtimi i gjelberimi te qytetit me ane te pemeve dhe shkurreve.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i hapësirave ku ka nevojë për pemë dhe gjelbërim
Vendosja e pemëve dhe shkurreve të gjelbërta
Ndërtimi dhe vendosja e bordurave të pemëve në rrugët kryesore të qytetit.

rezultatet e pritshme
 Me këto investime ne rrisim cilësinë e ajrit, mbjellim 
pemë që kanë jetëgjatësi dhe janë kultivuar me sukses 
edhe vite më parë. Këto drurë kanë vlera pozitive 
për shëndetin e qytetarëve, madje lulet e tyre janë të 
dobishme. Mbjellja e drurëve të rinj e bën qytetin më 
atraktiv, më joshës dhe më të gjelbëruar.

grupet e synuara
Nga ky projekt përfitojnë të gjithë banorët e qytetit 
të Burrelit, pasi krijohet një mjedis më i gjelbëruar. 
Ndërkohë kultivohet te qytetarët, sidomos brezi i 
ri dëshira për të kultivuar drurë të rinj dekorativ në 
mjediset e ndryshme të qytetit.

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Ndërmarrja Shërbimeve Bashkiake
Sektori Gjelbërimit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm
Ministria e Mjedisit

Para kushtet
 Koordimi i punëve midis aktorëve

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e pemëve pas mbjelljes

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    2.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ndërmarrja Shërbimeve Bashkiake

Koha e zbatimit
2012-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet pas përfundimit të projektit

nr 89
Titulli i Projektit:
Gjelbërimi i rrugës “Dalip Hysa” (rruga 
e varrezave)

Programi:
Sipërfaqet e gjelbërta dhe drurët dekorative.

Situata
Rruga Dalip Hysa është një rrugë e cila ka një impakt shumë të madh në komunitet jo vetëm se është një rrugë 
në unazën e qytetit, por është një rrugë ku shumë qytetarë të Burrelit shkojnë tek varrezat e qytetit. Prandaj 
kjo është një rrugë e cila ka nevojë për ndërhyrje si në rehabilitimin e saj ashtu dhe në gjelbërim pasi mungorn 
gjelbërimi në të gjithë gjatësinë e rrugës.

Synimi i projektit 
Gjelbërimi i rrugës Dalip Hysa, duke e kthyer në një rrugë me standarde bashkëkohore.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i hapësirës për përcaktimin e numrit të pemëve
Vendosja e pemëve në hapësirat e përcaktuara

rezultatet e pritshme
Shtimi i hapësirave të gjelbërta në qytet
Një rrugë me standarde bashkëkohore dhe mjedis i
gjelbërt

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Banorët që jetojnë në lagjen tek rruga “Dalip Hysa”
Personat që kalojnë në atë rrugë

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Shkolla 31 Korriku
Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake 
Komuniteti

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Linjës
Drejtoria Arsimore
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
 Marrëveshja me Agjensinë e Mjedisit për përcaktimin
e pemëve të cilat janë të përshtatshme për atë vend
dhe klimë

Faktorë rrezikues
Mirëmbajta dhe shërbimi i pemëve pas mbjelljes

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin

Ndërmarrja e Shërbimeve Bashkiake

Koha e zbatimit
2013-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit pas zbatimit të projektit
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nr92
Titulli i Projektit:
Rikonsruksioni i Muzeut Historik Mat

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore të traditës  në 
funksion të zhvillimit dhe promovimit kulturor dhe 
turistik të zonës.

Situata
Në Rrethin e Matit dhe qytetin e Burrelit ndodhet vetëm një Muzeum i cili nga madhësia është i parametrave 
bashkëkohorë, por ai ka nevojë për rikonstruksion dhe plotësimin e tij me vlera historike e kulturore të Rrethit 
të Matit. Muzeu i cili ndodhet në qytetin e Burrelit është i vetmi Muze që ka rrethi i Matit, nevoja për ndërhyrje 
në këtë muze është e madhe pasi aty për një periudhë të gjatë kohe nuk është ndërhyrë për rikonstruksionin 
e tij.

Synimi i projektit:  
Rikonstruksion i tarracës, rikonstruksion i dritareve, dyerve të objektit, shkarkuesve të ujërave të bardha, të 
zeza si dhe lyerje të godinës

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim i situatës aktuale

Hartmin e projektit të Muzeut Historik

Rikonstrukion i godinës ekzistuese të Muzeut

rezultatet e pritshme
-Muzeu i Rikonstruktuar dhe përdorimi i çdo hapësire 
të tij pas rikonstruksionit

-Rritja e numrit të vizitorëve

grupet e synuara

Qytetarët e Burrelit

Të gjithë vizitorët që vijnë në Muzeun Historik
Bashkia Burrel

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Muzeu Historik Mat
Qendra Kulturore Burrel
Arkitekti Objektit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Aprovimi nga Drejtoria e Muzeve pranë Ministria e 
Kulturës

Faktorë rrezikues
Bashkrendimi me Arkitektin e Objektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   6.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2014

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik

nr 91
Titulli i Projektit:
Pasurimi dhe rehabilitimi i parkut 
Geraldinë.

Programi:
Sipërfaqet e gjelbërta dhe drurët dekorative.

Situata
Parku Geraldinë është një parku me hapësirën më të madhe në qytetin e Burrelit dhe rrethin Mat pasi ka një 
sipërfaqe të konsiderueshme dhe është i pasuruar me pemë dhe bimë të rralla të cilat nuk gjenden në asnjë 
park tjetër në Shqipëri. Për ta bërë më të larmishëm dhe të frekuentuar duhet të pasurohet me vendosje 
bustesh të figurave të shquara që ka rrrethi Mat.

Synimi i projektit 
Pasurimi i Parkut Nëna Mbretëreshë Geraldinë me figura të shquara historike.

aktivitete kyçe të projektit:
Studimi i gjithë hapësirës
Përcaktimi i vendeve ku duhet të vendosen bustet
Përcaktimi i disa kritereve që duhet të ndiqen për vendosjen e figurave në park
Mirëmbajtja dhe ruajtja e tyre pas vendosjes

rezultatet e pritshme
 Shtimi i numrit të vizitorëve të cilët do të
frekuentojnë parkun Geraldinë
Vlerësimi i figurave historike

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit dhe rrethit Mat
Vizitorët që vijnë në Burrel
Familjarët apo pasardhësit e figurave të cilëve do ju
vendoset busti në park
Skulptorët, Piktorët etj

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Muzeu Historik Mat
Skulptorët, Piktorët

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Ministria e Kulturës
Bashkia Burrel
Inisiativa Private
Biznesi
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
 Marrëveshja me pasardhës apo familjarë të figurave 

të shquara historike

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja dhe ruajtja e tyre pas vendosjes

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   10.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit
2013-2020

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas rehabilitimit dhe pasurimit 
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nr94
Titulli i Projektit:
Rikompozimi i  pavioneve ekzistues dhe 
pajisja e tyre me materiale të ekspozueshme 
kulturore- historike të Muzeut historik Mat

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore 
të traditës  në funksion të zhvillimit dhe 
promovimit kulturor dhe turistik të zonës.

Situata
Në Muzeun Historik Mat janë më shumë se 10 pavione etno-kulturore e historike të trevës së Matit të cilat kanë 
nevojë per rikompozim dhe shtim të materialeve kulturore historike.
Synimi i projektit 
Rikompozimi i të gjitha stendave të pavioneve në Muzeun Historik Mat me elemente bashkëkohore

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim Situates Aktuale

Rikompozimi i pavioneve ekzistuese

Ngritja e nje grupi pune me specialistë të ndryshëm për grumbullimin e materialeve të ekspozueshme.

rezultatet e pritshme
Pavione te rikonstruktuara me parametra bashkëkohore

Shtimi i numrit të vizitorëve

grupet e synuara
Të gjithë qytetarët e Rrethit Mat
Akademikët
Historianët
Arkeologët

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra kulturore Burrel
Muzeu Historik Mat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Aprovimi nga Drejtoria e Muzeve pranë Ministrise se 
Kultures

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja e pavioneve pas rikompozimit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    2.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2016

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik

nr 93
Titulli i Projektit:
Bazë  materiale për Qendrën 
Kulturore Burrel

Programi:
Mirëadministrimi i objekteve kulturore të traditës  
në funksion të zhvillimit dhe promovimit kulturor 
dhe turistik të zones.

Situata
Në rrethin e Matit është vetëm një qendër kulturore që merret me gjithë aktivitet kulturoro-historike të rrethit 
Mat.

Në këtë qendër ka mungesë në kostumografi të ekspozueshëm dhe në përdorim për ansamblin Mati, ka mungesë 
në instrumenta popullor.

Synimi i projektit 
Paisjen me bazë materiale të Qendrës Kulturore Burrel.

aktivitete kyçe të projektit:
Blerje instrumetash popullorë (çifteli të thjeshta, çifteli temperume, bilbila, fylla, kavall, lodër, dajre,  si dhe 
kostumet popullore të zonës së Matit.

rezultatet e pritshme
Paisja me bazë materiale për evidentimin dhe
prezantimin e vlerave folklorike në festivale të
ndryshme

grupet e synuara
Grupet Artistike te Rrethit Mat
Shoqatat Kulturore,
Qytetarët Rrethit Mat
Instrumentistë e Kompozitorët

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra Kulturore Burrel
Ansambli Mati

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria Kultures
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të Ndryshëm

Para kushtet
 Ambjentet dhe hapësirat e përshtatshme në Qendrën 

Kulturore Burrel

Faktorë rrezikues
Cilësia e instrumentave përzgjedhës

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   2.700.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel 

Koha e zbatimit
2014-2015 (1 vit kalendarik)

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik pas implementimit të projektit
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nr96
Titulli i Projektit:
Rikonsruksioni i Kinemasë Burrel

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore të traditës  
në funksion të zhvillimit dhe promovimit kulturor 
dhe turistik të zonës.

Situata
Në qytetin e Burrelit ka ekzistuar kinema me kapacitet 300 shikues por pas vitit 1993 nuk ka funksionuar si 
pasojë e mos investimit në këtë godinë. Kjo është kinemaja e vetme në të gjithë Rrethin e Matit.

Synimi i projektit: 
Rehabilitimi total i kinemasë dhe pajisja me bazë materiale për funksionimin e saj në qytetin e Burrelit. 

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentim i situatës aktuale

Hartimin e projektit të kinemasë

Rehabilitimi i godinës ekzistuese të kinemasë 

Pajisja me bazë materiale

rezultatet e pritshme
Kinema e rehabilituar në parametra bashkëkohore
Paisja me bazë materiale

grupet e synuara

Qytetarët e Burrelit

Të gjithë qytetarët e Rrethit Mat

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra kulturore Burrel
Drejtoria Shërbimeve Mbështetëse  Bashkiake

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm (Fondacione)
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Godina ekzistuese me hapësira të mjaftueshme

Faktorë rrezikues
Moslirimi i ambjenteve të kinemasë

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej  30.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Drejtoria Shërbimeve Mbështetëse  Bashkiake

Koha e zbatimit

2015-2017

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet kalendarik

nr 95
Titulli i Projektit:
Vendosja e skulpturave historike në parkun 
Nëna Mbretëreshe Geraldinë.

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore të 
traditës  në funksion të zhvillimit dhe promovimit 
kulturor dhe turistik të zonës.

Situata
Në parkun “Nëna Mbretëreshë Geraldinë” mungojnë skulpturat e figurave historike të trevës së Matit.

Synimi i projektit  
Pasurimi i këtij parku me skulptura-parku të figurave historike Matjane, si dhe njohjen e tyre me turistët vendas 
dhe të huaj.

aktivitete kyçe të projektit:
Përzgjedhja e figurave historike

Takim me skupltorë Matjanë e të tjerë për realizimin e këtyre skulpturave

Vendosja e skulpturave në hapësirat e parkut

rezultatet e pritshme
Pasurimi i parkut me skulptura historike

Rritja e numrit të vizitorëve në park

grupet e synuara
Qytetarët e rrethit Mat
Skulptorët Artistë 
Turistët që vizitojnë Parkun NMG

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Skulptorët
Qendra Kulturore Burrel
Trashëgimtarët e figurave historike

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e mundshëm 
Ministria e Kulturës
OJF 
Drejtoria Trashëgimisë Kulturore në Qark

Para kushtet
Rikonceptimi i hapësirave në parkun NMG për 
vendosjen e këtyre skulpturave

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja dhe tonifikimi i këtyre busteve pas 
realizimit të këtij projekti

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    10 x 2.500.000 =  25.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjesi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2013-2022

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vite kalendarik pas realizimit të projektit
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nr98
Titulli i Projektit:
Rikonstruksioni i Bibliotekës së Qytetit

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore 
të traditës  në funksion të zhvillimit dhe 
promovimit kulturor dhe turistik të zonës.

Situata
Në qytetin e Burrelit ndodhet bibloteka e cila i shërben të gjithë Rrethit Mat dhe të gjithë shkollave 9-vjeçare e 
të mesme të qytetit dhe rrethit Mat, kjo bibliotekë ka nevojë për rikonstruksion të godinës dhe ambjenteve të 
brendshme, dhe pajisjen me bazë materiale.

Synimi i projektit  
Rikonstruksioni i ambjeneteve të jashtme dhe të brendshme të bibliotekës së qytetit.

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i situatës në bibliotekën e qytetit

Rikonstruksioni i ambjenteve të jashtme dhe të brendshme

Pasisja me bazë materiale dhe logjistikë

rezultatet e pritshme
Godina të rikonstruktura 

Shtimin e numrit të lexuesve

grupet e synuara
Nxënësit dhe qytetarët e Rrethit Mat
Mësuesit, Akademitë
Çdo individ që ka nevojë për bibliotekën e qytetit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Biblioteka e Qytetit
Lexuesit e rregullt të librave

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e Mundshëm (cooperacioni sëiss)

Para kushtet
Marrëveshja me mësues dhe letrarë të rrethit për 
përcaktimin e titujve të librave

Faktorë rrezikues
Mirëmenaxhimi i bibliotekës

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    5.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjesi Qendrës Kulturore Burrel  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit

2012-2013

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vite kalendarikë

nr97
Titulli i Projektit:
Ngritja e një Shtëpie Botuese (shtypshkronjë)

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore 
të traditës  në funksion të zhvillimit dhe 
promovimit kulturor dhe turistik të zonës.

Situata
Në qytetin e Burrelit por dhe në Rrethin e Matit ka një numër poetësh të brezave të ndryshëm të cilët çdo vit 
botojnë libra të ndryshëm letraro-artistik, por në rrethin e Matit mungon një shtëpi botuese.

Synimi i projektit: 
Ngritja e nje shtëpie botuese për autorët matjanë e më gjerë në qytetin e Burrelit

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i ambjentit

Evidentimi i poetëve që botojnë

Kompletimi i shtypshkronjës

rezultatet e pritshme
Bërja e qytetit me një shtëpi botuese

Lehtësim i poetëve në botim

Punësimi i përkthyesve, tekst shkrues, recensues etj

grupet e synuara
Poetët
Shkrimtarët
Mësuesit e shkollave
Biznesi privat

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Biznesi privat
Shoqatat vendore

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e Mundshëm
Biznesi privat

Para kushtet
Marrëveshje paraprake mes shtëpisë botuese dhe 
aktorëve vendas

Faktorë rrezikues
Funksioni i shtypshkronnjës pas hapjes

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    7.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel

Koha e zbatimit

2015-2017

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr 100
Titulli i Projektit:
Ngritja e fonotekës muzikore të 
“Ansamblit Mati”

Programi:
Mirëadministrimi i objekteve kulturore të traditës  
në funksion të zhvillimit dhe promovimit kulturor 
dhe turistik të zones.

Situata
Ansambli Mati ka një eksperiencë artistike kulturore më shumë se 70-vjeçare në skena të ndryshme 
kombëtare e mbarëkombëtare  por aktualisht nuk ka një fonotekë muzikore me materialet e ketij ansambli në 
vite.

Synimi i projektit 
Ngritja e fonotekës së Ansamblit Mati që më pas të jetë i vizitueshëm dhe hulumtues për shumë studiues 
vendas dhe të huaj, si dhe ruajtjen e këtyre vlerave të pazëvendësueshme.

aktivitete kyçe të projektit:
Ngritja e pavioneve ( stendave ) për vendosjen e fonotekës.
Grumbullimi i gjithë bazës muzikore
Rikompozimi dhe riorkestrimi i materialeve muzikore

rezultatet e pritshme
Bërja e Ansamblit Mati me një fonotekë të pasur.
Ekspozimi për publikun dhe vizitorët e huaj
Hulumtimi i specialistëve për këtë Ansambël

grupet e synuara
Grupet Artistike të Rrethit Mat
Shoqatat Kulturore,
Qytetarët Rrethit Mat
Instrumentistë e Kompozitorët
Studiues

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra Kulturore Burrel
Ansambli Mati
Kompozitorët

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria Kultures
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të Ndryshëm

Para kushtet
 Ambjentet dhe hapësirat e përshtatshme në Qendrën
Kulturore Burrel

Faktorë rrezikues
Të drejtat e autorit
Mos rikompozimi me cilësi i materialit origjinal 
muzikor.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   3.700.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel 

Koha e zbatimit
2015-2017 2 vite  kalendarikë

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik pas implementimit të projektit

nr99
Titulli i Projektit:
Shtimi i shumellojshmërisë së librave 

15 000 kopje.

Programi: 
Mirëadministrimi i objekteve kulturore 
të traditës  në funksion të zhvillimit dhe 
promovimit kulturor dhe turistik të zonës.

Situata
Biblioteka e qytetit ka nevojë për shtimin e librave që të mund ti shërbejnë lexuesit sa më mirë duke i ofruar 
një shumëllojshmëri librash. Aktualisht në Bibliotekën e qytetit ka rreth 30.000 mijë libra.
Synimi i projektit  
Shtimi i numrit të librave në bibliotekën e qytetit.
aktivitete kyçe të projektit:
Përcaktimi i titujve të librave që mungojnë ne bibliotekë
Takimi me mësues dhe shkrimtarë
Blerja e librave të nevojshëm
Vendosja e tyre në ambjentet e bibliotekës së qytetit

rezultatet e pritshme
Shtimi i numrit të librave
Rritja e numrit të lexuesve

grupet e synuara
Nxënësit dhe qytetarët e Rrethit Mat
Mësuesit, Akademitë
Çdo individ që ka nevojë për bibliotekën e qytetit

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Bibloteka e qytetit 
Lexuesit e bibliotekës
Mësuesit dhe shkimtarët e rrethit

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Donatorët e Mundshëm 

Para kushtet
Marrëveshja me mësues dhe letrar të rrethit për 
përcaktimin e titujve të librave

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja dhe invetarizimi i librave pas blerjes

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej    2.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Përgjegjësi Qendrës Kulturore Burrel,  Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
1 vit kalendarik
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nr 104
Titulli i Projektit:
Hartimi i materialeve për promovimin e 
turizmit

Programi:
Mirëadministrimi i objekteve kulturore të traditës  
në funksion të zhvillimit dhe promovimit kulturor 
dhe turistik të zones.

Situata
Qyteti i Burrelit është i vendosur në Veri-Lindje të Shqipërisë dhe është një qytet i cili është i pasur me burime 
natyrore dhe kulturore. Në këtë qytet ofrohen shumë mundësi për turizëm pasi qyteti i Burrelit është pikë 
referimi e të gjithë rrethit të Matit. Por në këtë qytet mungojnë elementet për promovimin e qytetit dhe njohjen 
e tij nga vizitorët e huaj dhe vendas.

Synimi i projektit 
Hartimi i materialeve promovuese të turizmit të qytetit të Burrelit

aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimi i objekteve kulturore, historike dhe natyrore  në qytet
Përgatitja e materialeve dhe broshurave për promovimin e qytetit
Reklama në median e shkruar dhe vizive të vlerave historike dhe kulturore të zonës

rezultatet e pritshme
Rritja e numrit të turistëve
Rritja e të ardhurave nëe qytete
Zhvillim i zonës së Matit

grupet e synuara
Qytetarët e rrethit Mat
Banorët e qytetit
Biznesi
Turistet që vizitojnë Burrelin

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Qendra Kulturore Burrel
Muzeu Historik Mat

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Organizata dhe Shoqatat e ndryshme
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër

Para kushtet
Evidentimi i pikave dhe objekteve historike

Faktorë rrezikues
Bashkëpunimi dhe vazhdimësia e promovimit të
këtyre vlerave

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel, Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit
2013-2015

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet pas zbatimit

nr103
Titulli i Projektit:
Identifikimi i objekteve me vlera historike 
dhe arkitekturore (me sinjalistikë dhe 
tabela përshkruese)

Programi:
Mirëadministrimi i objekteve kulturore 
të traditës  në funksion të zhvillimit 
dhe promovimit kulturor dhe turistik 
të zones.

Situata
Në Bashkinë Burrel janë një sërë institucionesh apo vende që mbajnë vlera të cilat në shumicën e rasteve 
nuk vizitohen apo shikohen për faktin se kanë mbetur në errësirë dhe nuk kanë një informacion të saktë mbi 
vendodhjen e tyre. Qytetit i Burrelit ka një pozitë të tillë gjeografike pasi në qytetin e Burrelit kalojnë një sërë 
rrugësh kryesore siç është rruga për Bulqiz, Diber dhe rruga për Maqedoni.
Vendosja e këtyre tabelave informuese do të krijontë mundësinë që këto institucione të vlerësohen dhe 
identifikohen  ashtu siç ndodh në të gjithë vendet të cilat i kanë keto vlera.
Synimi i projektit 
Identifikimi i objekteve me vlera historike me anë të tabelave informuese të vendosura në qytet dhe pranë 
objekteve.
aktivitete kyçe të projektit:
Evidentimin e institucioneve (foto)
Informacion i përgjithshëm mbi institucionet (adresa ku ndodhet, shërbimet që kryen, kapacitete akomoduese, 
historikun e institucionit etj).
Ngritja e një grupi pune 
Prodhimi dhe vendosja e tabelave
Marrja në dorëzim e projektit
Takimet e zhvilluara rreth projektit

rezultatet e pritshme
Dosja e përgatitur
Numri i tabelave të vendosura
Numri i broshurave dhe fletpalosjeve të përgatitura

grupet e synuara
Qytetarët e Burrelit
Biznesi 
Turistët që vizitojnë Burrelin

aktorët e mundshëm
Zyra e pronave dhe Shërbimeve bashkiake
Policia Bashkiake
Zyra programim-zhvillimit
Shërbimet bashkiake
Institucionet e tjera ne burrel

Kontribuesit e mundshëm në
projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorët e ndryshëm

Para kushtet
 Evidentimi i objekteve me vlera historike

Faktorë rrezikues
Mirëmbajtja pas implemetimit të 
projektit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1.000.000  Lek

Personi i kontaktit për projektin
Bashkia Burrel    Zyra programim-zhvillimit dhe Informacionit

Koha e zbatimit 
2013

Periudha e pritjes së rezultatit
2 vjet pas implemetitmit të projektit
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nr 106
Titulli i Projektit:
Festivali “Fest Folk 31 Korriku”

Programi:
Zhvillimi i festivaleve vjetore në qytet.

Situata
Ky festival organizohet çdo vit në Burrel për nder të festës së çlirimit të Qytetit

Synimi i projekti 
Kthimi i këtij festivali në festival sa më tradicional popullor dhe gjithpërfshirjen e grupeve folklorike për të qënë 
dhe vizitorë të qytetit tonë

aktivitete kyçe të projektit:
- Evidentimi i grupeve

- Përzgjedhja e programeve artistike  

- Gjithpërfshirja e trevave folklorike mbarëkombëtare

rezultatet e pritshme
Argëtimi i qytetarëve
Ruajtja e folklorit
Shtimi i saj në cilësi
Shtimi i vizitorëve në qytet

grupet e synuara
Ansamblet folklorike 
Qendrat kulturore
Shoqatat artistike

aktorët e mundshëm
Qendra Kulturore Burrel
Artistët
Këngëtarët
Instrumentistët

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
 Përzgjedhja e grupeve artistike
Evidentimi i tyre të përshtashëm për këtë festival

Faktorë rrezikues
Faktorët natyrore 
Paraqitja në kohë e grupeve artistike

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1*700.000 = 700.000*17 Vite = 11.900.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Qendra Kulturore Burrel  (Përgjegjësi)

Koha e zbatimit
Një vit kalendarik deri në 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas çdo viti pasardhës

nr 105
Titulli i Projektit:
Festivali i Këngës Lirike Burimore 
Popullore 

Programi:
Zhvillimi i festivaleve vjetore në qytet.

Situata
Ky festival është organizuar në vitin 2008 dhe ne duam ta kthejmë në festival të përvitshëm

Synimi i projektit 
Kthimi i këtij festivali në festival të përvitshëm si dhe mbajtja gjallë e motivit lirik popullor në grupet folklorike 
të trevave të ndryshme

aktivitete kyçe të projektit:
- Evidentimi i grupeve

- Përzgjedhja e materialeve muzikore  

- Gjithpërfshirja e trevave folklorike mbarëkombetare

rezultatet e pritshme
Argëtimi i qytetarëve
Ruajtja e folklorit
Shtimi i saj në cilësi

grupet e synuara
Ansamblet folklorike 
Qendrat kulturore
Shoqatat artistike

aktorët e mundshëm
Qendra Kulturore Burrel
Artistët
Kompozitorët
Këngëtarët
Instrumentistet

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
Mbledhja e materialeve muzikore
Selektimi i tyre
Orkestracioni i materialeve muzikore

Faktorë rrezikues
Orkestrimi dhe shtimi i materialeve muzikore të
folklorit zonal të çdo treve

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1*1.000.000 =1.000.000*17 Vite = 17.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Qendra Kulturore Burrel (Përgjegjësi)

Koha e zbatimit
Një vit kalendarik deri në 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas çdo viti pasardhës
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nr 108
Titulli i Projektit:
Festivali “ Vallja Burimore e Përpunuar 
në Breza”

Programi:
Zhvillimi i festivaleve vjetore ne qytet.

Situata
Duke parë të arsyeshme se treva jonë ka në traditë të mirë në përpunimin, evidentimin, kërcimin dhe ruajtjen 
e traditës nëvalle ne duam të bëjmë një festival të tillë çdo vit në Qytetin tonë.
Synimi i projektit 
Kthimi i këtij festivali në festival sa më tradicional popullore dhe me nivel të lartë artistik me pjesëmarrje të 
gjerë folklorikë të shumë trevave të ndryshme etnokulturore.
aktivitete kyçe të projektit:

- Evidentimi i grupeve
- Përzgjedhja e programeve artistike  
- Gjithëpërfshirja e trevave folklorike mbarëkombëtare

rezultatet e pritshme
Argëtimi i qytetarëve
Ruajtja e folklorit
Shtimi i saj në cilësi
Shtimi i vizitorëve në qytet

grupet e synuara
Ansamblet folklorike 
Qendrat kulturore
Shoqatat artistike

aktorët e mundshëm
Qendra Kulturore Burrel
Artistët
Valltarët 
Koreografët 
Instrumentistët

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
Përzgjedhja e grupeve artistike
Evidentimi i tyre të përshtashëm për këtë festival
bashkëpunimi me koreografët.

Faktorë rrezikues
Faktorët natyrorë 
Përzgjedhja në kohë e grupeve si dhe
mos paraqitja në festival sipas kriterëve
të konkurimit.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1*2.000.000 = 2.000.000*17 Vite = 34.000.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Qendra Kulturore Burrel  (Përgjegjësi)

Koha e zbatimit
Një vit kalendarik deri në 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas çdo viti pasardhës

nr 107
Titulli i Projektit:
Festivali i Instrumenteve popullore 
(Lauria, fyelli, bilbili etj)

Programi:
Zhvillimi i festivaleve vjetore në qytet.

Situata
Ky festival është organizuar vetëm një herë në Qytetin tonë dhe në duam ta kthejmë në festival të përvitshëm
Synimi i projektit 
Kthimi i këtij festivali në festival të përvitshëm si dhe ruajtja e instrumenteve folklorik të trevës së Matit dhe jo 
vetëm që janë në zhdukje
aktivitete kyçe të projektit:

- Evidentimi i talenteve në instrumenta popullore
- Përzgjedhja e materialeve muzikore  
- Gjithpërfshirja e trevave folklorike mbarëkombetare
- Rikompozimi i materialeve muzikore

rezultatet e pritshme
Argëtimi i qytetarëve
Ruajtja e folklorit
Ruajtja e instrumentave në zhdukje
Përçimi te brezi i ri

grupet e synuara
Instrumentistët
Ansamblet folklorike 
Qendrat kulturore
Shoqatat artistike

aktorët e mundshëm
Qendra Kulturore Burrel
Artistët
Kompozitorët
Instrumentistët

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
Mbledhja e materialeve muzikore
Selektimi i tyre
Orkestracioni i materialeve muzikore
Përzgjedhja e instrumentisteve

Faktorë rrezikues
Plotësimi me instrumenta popullore
dhe realizimi i melodive popullore me këto
instrumenta

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1*500.000 = 500.000*17 Vite = 8.500.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin
Qendra Kulturore Burrel  (Përgjegjësi) 

Koha e zbatimit
Një vit kalendarik deri në 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas çdo viti pasardhës
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nr 110
Titulli i Projektit:
Paradë ekspozite mbarëkombëtare me 
kostume popullore.

Programi:
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore.

Situata
Duke qënë se jemi një vend etnografik që kemi larmi me kostume popullore, nuk kemi një event me këto 
kostume popullore.
Synimi i projekti 
Ne duam të kemi një aktivitet të mirëfilltë për evidentimin dhe prezantimin e kostumeve popullore për shumë 
treva etnokulturore
aktivitete kyçe të projektit:

- Evidentimi i kostumeve të ndryshme
- Përzgjedhja e materialeve të ekspozueshëm 
- Gjithëpërfshirja e kostumografisë popullore mbarëkombëtare
- Selektimi i femrave ekspozuese

rezultatet e pritshme
Organizim i një eventi të munguar për
kostumografinë popullore
Stimulimi i atelieve të ndryshme
Stimulimi i modeleve

grupet e synuara

Atelitë e ndryshme

Ansamblet folklorike

Modelet 

aktorët e mundshëm
Atelitë e ndryshme
Modelet e pasarelave
Ansamblet folklorike

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
Përzgjedhja e kostumografeve
Kordinimi i tyre me modelet 

Faktorë rrezikue
Mos prezantimi i kostumeve sa më origjinale të
çdo treve entnokulturore shqiptare.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1*900.000 = 900.000*17 Vite = 15.300.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Qendra Kulturore Burrel  (Përgjegjësi) 

Koha e zbatimit
Një vit kalendarik deri në 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas çdo viti pasardhës

nr 109 Titulli i Projektit:
Ditët e “Budit” në Mat

Programi:
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore.

Situata
Ne nuk kemi një aktivitet të përvitshëm të letërsisë matjane dhe duam ta kemi një event të tillë

Synimi i projektit 
Të kemi një aktivitet të përvitshëm të letërsisë në Qytet me poetë  nga Mati, Shqipëria dhe Shqiptarët e 
Kososvës, Maqedonisë, Malit të Zi etj

aktivitete kyçe të projektit:
- Evidentimi i poetëve të ndryshëm

- Përzgjedhja e materialeve poetike 

- Gjithpërfshirja e poetëve mbarëkombëtare

rezultatet e pritshme
Organizim i një eventi të munguar për poetë
Vlerësimi i poetëve Matjane
Stimulimi i shtëpive botuese

grupet e synuara

Poetët Matjane

Shtëpitë botuese

Mësuesit e letërsisë

aktorët e mundshëm
Shoqata e poetëve Mat
Poetë dhe mësues letërsie
Shtëpitë botuese

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donatorë të ndryshëm

Para kushtet
Përzgjedhja e poetëve
Koordinimi i tyre me shtëpitë botuese 

Faktorë rrezikues

Pengimi  i shtëpive botuese për autorët në
promovim të eventit

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
gjithsej   1*300.000 = 300.000*17 Vite = 5.100.000 Lek

Personi i kontaktit për projektin

Qendra Kulturore Burrel  (Përgjegjësi) 

Koha e zbatimit
Një vit kalendarik deri në 2030

Periudha e pritjes së rezultatit
Pas çdo viti pasardhës
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nr 111
Titulli i Projektit:
Hani i “Skulptoreve & Piktorëve 
Ballkanas”.

Programi:
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore.

Situata
Qendra Kulturore Burrel nuk ka një aktivitet të përvitshëm me skulptorë dhe piktorë të trevës së sajë , por as 
të trevave shqipfolëse. Dhe ne mendojme të bëjmë një event kushtuar këtyre piktorëve dhe skulptorëve në 
Qytetin e Burrelit të përvitshëm.

Synimi i projektit 
Stimulimi i piktorëve dhe skulptorëve të rrethit tonë por dhe të trevave të tjera shqipfolëse.

aktivitete kyçe të projektit:
Organizimi i Ekspozitës
Stimulimi e piktorëve dhe skulptorëve.
Gjetja e materialeve bazë për punët artistike të tyre.

rezultatet e pritshme
Organizimi i ekspozitave 
Shtimin e objekteve të pikturave në perdorim
Shtimin e aktiviteteve kulturore në Qytet.
Ankand për shitjen e pikturave.
Të ardhurat e grumbulluara për përdorim social.

grupet e synuara
Piktorët  
Skulptorët 
Qytetarët
Turistët vendas e të huaj
Shoqatat e interesuara

aktorët e mundshëm
Bashkia Burrel
Piktorët  
Skulptorët 
Qendra Kulturore Burrel 

Kontribuesit e mundshëm në projekt
Bashkia Burrel
Ministria e Kulturës
Këshilli i Qarkut Dibër
Donator të Ndryshëm

Para kushtet
Ftesat dhe përzgjedhja e piktorëve dhe skulptorëve të
mbarë trevave shqipfolëse e më gjerë.

Faktorë rrezikues
Paisja me bazë materiale për pikturat dhe
skulpturat.

Shpenzimet e llogaritura sipas hapave
Gjithsej   2.700.000 lekë

Personi i kontaktit për projektin

Bashkia Burrel Qendra Kulturore Burrel

Koha e zbatimit
2013-2014 çdo 1 vit  kalendarik

Periudha e pritjës së rezultatit
1 vit kalendarik pas implementimit të projektit
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Bashkia Burrel
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Shtojca 1: lista e akronimeve
FLAG—Fondacioni per Autonomi Vendore dhe Qeverisje 

VNG International—Shoqata e Bashkive Holandeze, Njësia Ndërkombëtare

PNUD—Programi i Zhvillimit te Kombeve te Bashkuara

KPZhSQ—Këshilli i Partneritetit për Zhvillim Strategjik të Qëndrueshëm

BE—Bashkimi Evropian

OJF—Organizata jo Fitimprurëse

ERRU—Enti Rregullator i Ujit

DPUK—Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve

ADSL—Linje Dixhitale e Dedikuar per Pajtimtarin

Shtojcat
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Dyzet e dy nga 50 biznese (84%) kanë një pronar të vetëm, dhe gjashtë (12%) janë në partneritet privat. (P3.) 

Në vrojtim u përfshinë një sërë aktivitetesh biznesi nga markete, fruta-perime, floktore, konfeksione, hidraulik, 
elektricist, bukëpjekës, ëmbëltore, kasap, farmaci veterinare, bar-kafe, restorante, printime deri në ato të mëdha 
transporti, TV, radio, hoteleri, ndërtim, pika karburanti, minierë kromi (P 4.) 

Jetëgjatësia e bizneseve aktive varionte nga 21 vite, me 66% aktive për më shumë se 10 vjet, dhe 18% për pesë apo 
më pak vite. (P 5.) 

Dyzet e një biznese (82%) raportojnë që kanë deri në pesë punëtorë (Fig. 2), ndërsa tre biznese (6%) kanë 6-10 
punëtorë, tre biznese të tjera (6%) kanë 11-50 punëtorë. (P 6.) 
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Figura 2. Përqindja e bizneseve të ndryshme në Burrel sipas numrit të punonjësve 

gjetjet më kryesore mbi klimën e biznesit në Burrel 

•	 pesëdhjetë	e	dy	përqind	e	bizneseve	raportuan	që	ato	e	kanë	të	vështirë	të	gjejnë	punëtorë	të	kualifikuar,	
ndërsa 46% thonë të kundërtën. (P 8.) 

•	 pesëdhjetë	 e	 katër	 përqind	 e	 bizneseve	 raportuan	 që	 kishin	 mangësi	 të	 punëtorëve	 të	 kualifikuar	
teknikisht (34% e shohin këtë si fushën kryesore për nevoja trainimi), 50% aftësi shitje & marketimi, 50% 
aftësi menaxheriale (28% e vendosin këtë të dytin si fushë për nevoja trainimi), 48 % aftësi kompjuterike dhe 
kontroll cilësor, 46% llogaritar dhe staf me aftësi financiare, dhe 38 përqind me aftësi buxhetuese (Fig. 3). Nga 
ana tjetër 46-52% nuk e specifikuan që ka mungesa të tilla. (P 9.) 

Shtojca 2: raport mbi vrojtimin e mjedisit të favorshëm për biznesin 
vendor, njohuritë për planet strategjike dhe vlerësimin e vënies në jetë 
të objektivave të zhvillimit strategjik. 
hyrje

Në mars e prill 2012 u ndërmor një vrojtim për të vlerësuar perceptimin që bizneset në Burrel kanë për mjedisin në 
të cilin ato veprojnë. Po ashtu u vlerësuan dhe njohuritë e tyre për ekzistencën e planit strategjik dhe perceptimi 
për efektin e tij në komunitet. Një synim tjetër i vrojtimit ishte dhe gjetja e informacionit cilësor me vlerë për t’ia 
shtuar vlerësimit sasior të kryer tashmë në Planin e Zhvillimit të Strategjisë së Bashkisë. 

Raporti që vijon paraqet një analizë të plotë të gjetjeve kryesore të vëzhgimit. Të dhënat siguruan një input për 
ndërmarrjen e një analize SWOT të mjedisit të biznesit në Burrel, që përfshihet në fund të raportit. Të dhënat e 
vëzhgimit janë të disponueshme elektronikisht për bashkinë Burrel që të mund të ndërmarrin analiza të mëtejshme 
sipas nevojave të tyre. 

Ky vrojtim u përpilua dhe zbatua nga FLAG dhe u ndërmor në bashkëpunim të ngushtë me Faik Nelajn, drejtues 
i Zyrës së Zhvillimit, dhe Elsion Reçin nga Zyra e Zhvillimit, si dhe vrojtuesit Vilma Sulaj, Ervis Isaku, Eltjan Alia, 
Aurel Palluçi dhe Ervis Myrtja. Të dhënat u analizuan nga Dr. Iain Wilson, FLAG. 

Përshkrim statistikor i grupit të sipërmarrjeve të intervistuara 

Pyetësori u plotësua nga 50 biznese që operojnë në Burrel, dhe që përfaqësojnë rreth 12% të 430 bizneseve të 
regjistruara në bashki. 

Mendimet janë mbledhur nga përfaqësuesit e mëposhtëm: pronarë të 46 bizneseve (92% e totalit), menaxher të 
kualifikuar të 3 bizneseve (6%) dhe partner nga një biznes (2%). (P1.)
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Figura 1. Përqindja e bizneseve në Burrel sipas sektorëve të ndryshëm 

Njëzet e pesë (50%) biznese merren me tregti, trembëdhjetë (26%) ofrojnë shërbime, tetë (16%) kanë punishte, dy 
(4%) me bujqësi, dhe dy (4%) me ndërtim (Figura 1). (P2.)
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•	 shtatëdhjetë	përqind	e	bizneseve	raportuan	që	ato	kanë	nevojë	për	dhjetë	apo	më	pak	ditë	për	të	rinovuar	
liçencën, dhe 10% që duan deri në 1 muaj. Nëntë biznese nuk iu përgjigjën pyetjes, vetëm njëri theksoi se iu 
deshën 120 ditë për të marrë liçencën. Shumica (78%) mendojnë se koha e nevojshme ishte e pranueshme, 
vetëm 20% mendojnë se ishte kohë shumë e gjatë. Ndër 12 biznese që u përgjigjën sesa kohë duhet të zgjasë 
marrja e liçencës 10 biznese mendojnë që duhet marrë deri në pesë ditë. (P14.) 

•	 dy	 problemet	 më	 të	 mëdha	 që	 bizneset	 kanë	 në	 marrëdhëniet	 me	 pushtetin	 vendor	 janë	 kërkesa	 të	
paparashikueshme që varen nga zyrtarët dhe konkurenca e parregulluar nga ekonomia informale (46% secila). 
Çështje të tjera (rregullat dhe rregulloret ndryshojnë shumë shpesh, shumë kohë për t’u marrë me autoritetet, 
rregulla komplekse, kosto të larta per liçencë dhe leje, përdorimi i fuqisë bashkiake në konkurencën e parregullt) 
ose nuk ishin problem ose ishin të vogla për pothuaj gjysmën e bizneseve të intervistuara. (P15.) 

•	 Tetëdhjetë	e	katër	përqind	e	bizneseve	raportuan	që	janë	inspektuar	deri	në	pesë	herë	nga	autoriteti	i	
taksave, 2 biznesmenë raportuan që kanë qenë inspektuar 10 herë dhe vetëm një biznes është vizituar tetë 
herë. Dyzet e dy përqind e bizneseve janë vizituar deri në pesë herë nga autoritetet bashkiake, një gjashtë 
herë, dy biznese janë vizituar disa herë, dhe një në mënyrë ‘të përditshme’. Dyzet e dy përqind e bizneseve 
janë vizituar deri në pesë herë nga autoriteti liçensues, megjithëse në shumicën e rasteve kjo kërkon një 
vizitë të vetme. Dyzet e dy përqind e bizneseve janë vizituar deri në pesë herë nga policia bashkiake, vetëm 
një ka patur disa vizita, një ka patur shumë vizita nga to, dhe vetëm njëri është vizituar përditë. Autoriteti 
mjedisor ka bërë rreth 5 vizita në 26 përqind të bizneseve, vetëm njëri është vizituar tetë herë dhe një tjetër 
në 20 raste. Megjithatë, pothuaj për të gjithë (96%) këto vizita janë të pranueshme dhe kanë patur arsye 
kontrolle rutinë. U raportua nga 6 vetë që u është imponuar gjobitje, dhe vetëm një ka dhënë ryshfet. Gjysma 
e bizneseve mendojnë që kontrolli nga autoriteti mjedisor - 40 për qind nga autoriteti bashkiak, dhe 38 
përqind nga autoriteti liçencues – mendojnë se nuk ka lidhje (P17.) 

•	 Ndër	 faktorët	që	kanë	penguar	biznesin	 të	 rritet	dhe	 të	operojë	nga	ana	 infrastrukturore	(Fig.	4a),	 76	
përqind e të intervistuarve mendojnë që janë rrugët dhe 48 % mendojnë që zyrat e bizneseve apo toka janë 
probleme të mëdha. Përkundrejt respektivisht 86, 88 dhe 86 përqind, që mendojnë për hekurudhën, aksesin 
pranë aeroportit apo portit nuk kanë rol ose ishte i papërfillshëm. 
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Figura 4a. Pikëpamjet e biznesit mbi faktorët pengues të rritjes dhe zhvillimit të infrastrukturës së tyre 
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Figura 3. Përqindja e bizneseve në Burrel dhe mungesat sipas aftësive të ndryshme 

•	 tetëdhjetë	e	dy	përqind	e	bizneseve	raportuan	që	burimi	i	tyre	kryesor	i	konkurencës	ishte	biznesi	lokal	
(Tab. 1), ndërsa 60 përqind mendojnë që bizneset kombëtare janë konkurentë të dytë, dhe gjashtëdhjetë 
përqind mendojnë që importet janë konkurentë të tretë. Vetëm katërmbëdhjetë përqind i shohin që bizneset 
kombëtare e katër përqind e shohin importin si konkurent kryesor. (P 10.) 

Tabela 1. Burimet e konkurencës në përqindje midis bizneseve në Burrel 

Niveli Lokal Kombëtar I huaj 

Parësor 82 14 4

Dytësor 4 60 4

Tretësor 4 2 60

•	 gjashtëdhjetë	 e	 dy	 përqind	 e	 bizneseve	mendojnë	 që	 shoqatat	 e	 bizneseve	mund	 të	 ndihmojnë	 për	
bizneset e tyre, vetëm 34% që ajo nuk mund të ndihmojë. (P 11.) 

•	 gjashtëdhjetë	e	tetë	përqind	e	bizneseve	ose	nuk	i	dhanë	përgjigje	ose	nuk	dinë	emrin	e	ndonjë	shoqate	
biznesi që mund të ndihmojë bizneset e tyre. Rreth 20% të tjerë thanë ‘asnjë’. Tre biznese përmendën 
Dhomën e Tregtisë, tre “shoqatën e Ndërtuesve” një shoqatën e “fermerëve’ dhe ‘bletarëve’, një ‘shoqatat e 
mjedisit dhe të grave’ dhe një ‘bashkinë’ dhe ‘shoqatën për mbrojtjen e konsumatorit’ si organizata që mund 
të ndihmojnë. (P 12.) 

•	 Faktorë	kryesor	që	kanë	penguar	zgjerimin	e	bizneseve	ka	qenë	konkurenca	e	pandershme	(38%),	fuqia	
e ulët blerëse dhe ekonomia e dobët (26%), papunësia (8%), dhe mungesa e kredive, infrastruktura e ulët 
dhe shumë biznese të ngjashme në zonë (6% secila). Faktori i dytë më i rëndësishëm që pengon zhvillimin e 
zgjerimin e bizneseve ishin konkurenca e pandershme dhe taksat e larta (10% secila), fuqia e ulët blerëse dhe 
krizat ekonomike (8%), nivel i ulët i kualifikimit dhe fuqisë punëtore (6%), dhe shumë biznese të ngjashme në 
zonë, mungesa e kredive dhe lëvizjet e çmimeve (4% secila). (P 13.) 
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Përsa u takon faktorëve të tjerë (Figura 4d), respektivisht 66, 56, 54 dhe 74 përqind mendojnë që mungesa e personelit 
të kualifikuar, aksesi në financime, disponueshmëria e shërbimeve mbështetëse për biznesin dhe qëndrimi i bashkisë 
janë problemet më kryesore. Megjithatë, 30 dhe 46 përqind e mendojnë këtë për rregullat e doganës dhe tregtisë 
dhe për korrupsionin, dhe pothuaj po aq (respektivisht 36 dhe 42%) e mendojnë si jorelevante. (P18.) 
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Figura 4d. Pikëpamjet e biznesit në lidhje me faktorët e tjerë që pengojnë rritjen dhe zhvillimin e tij 

•	 gjashtëdhjetë	e	katër	përqind	e	bizneseve	ose	nuk	iu	përgjigjën	pyetjes	ose	mendonin	që,	aktualisht,	në	
Burrel, nuk ka sektorë në rritje. Tetë përqind cilësuan si të tillë tregtinë, bujqësinë dhe blegtorinë dhe lojrat e 
fatit, gjashtë përqind minierën dhe katër përqind internetin si sektorin me rritje më të shpejtë. (P24.) 

•	 Tridhjetë	e	gjashtë	përqind	mendojnë	që	biznesi	i	shitjeve	me	pakicë	ka	një	rënie	të	madhe,	28	përqind	
për minierën dhe prodhimin, 8 përqind për bujqësinë dhe gjashtë përqind për biznesin e ndërtimit. Tetë 
përqind mendojnë se të gjitha sektorët kanë rënie dhe dhjetë përqind nuk iu përgjigjen pyetjes. (P25.)

•	 Gjashtëmbëdhjetë	 përqind	 mendojnë	 se	 potenciali	 turistik	 i	 Burrelit	 (ajri,	 mjedisi,	 malet,	 peisazhi)	
është tipari më tërheqës që mundësojnë zhvillimin e këtij biznesi. Mundësitë e tjera përfshijnë pozicionin 
gjeografik (afër Tiranës) dhe potencialin për prodhim të pastër energjie (4% secila). Dyzet e gjashtë përqind 
nuk iu përgjigj pyetjeve dhe vetëm 10 përqind thanë ‘asnjë’. (P26.) 

•	 Njëzet	e	gjashtë	përqind	e	bizneseve	i	shohin	konkurencën	e	pandershme	dhe	informalitetin	si	tiparet	
me të këqija për zhvillimin e biznesit, ndjekur nga gjashtëmbëdhjetë përqind që vendosin ekonominë e 
dobët, fuqinë e ulët blerëse dhe mungesën e kredive. Gjashtë përqind vendosin secili si tipar nivelin e lartë të 
papunësisë dhe mungesën për hapësirë biznesi dhe katër përqind taksat e larta. Gjashtëmbëdhjetë përqind 
nuk iu përgjigjen kësaj pyetje. (P27.) 

•	 Tridhjetë	përqind	e	bizneseve	raportuan	që	mjedisi	i	biznesit	të	tyre	është	përmirësuar	në	këto	tre	vite,	
42 përqind mendojnë se ka mbetur e njëjtë dhe 26 përqind mendojnë se është përkeqësuar. (P28.) 

•	 shtatëdhjetë	përqind	bënë	sugjerime	sesi	mund	të	kontribuojnë	në	zhvillimin	e	Burrelit.	Njëzet	përqind	
thonë se do ta bëjnë këtë duke paguar rregullisht taksat, katërmbëdhjetë përqind duke hapur vende të reja 

Në lidhje me faktorët e shërbimit publik (Figura 4b), respektivisht 88, 82, 72 dhe 80 përqind e bizneseve mendojnë 
që shërbimi i furnizimit me energji elektrike, me ujë, menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e rendit janë problemet 
më kryesore. Ndërsa respektivisht 40, 44, 30 dhe 38 përqind mendojnë që administrimi i taksave, liçencat dhe 
lejet, telekomunikacioni dhe rregullat e zonimit e planifikimit janë problemet më të mëdha, ndërsa pothuaj të 
njëjtët (respektivisht 40, 30, 30 dhe 28%) mendojnë që janë probleme të vogla. Megjithëse 36% mendojnë se aksesi 
në internet është një vështirësi madhore, 16% mendojnë që kjo është vështirësi e paktë, dhe 24% të tjerë mendojnë 
që kjo nuk paraqet aspak vështirësi. 
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Figura 4b. Pikëpamjet e biznesit mbi faktorët e shërbimeve publike që pengojnë rritjen dhe operimin e tij

Përsa u takon faktorëve të cilësisë së jetës (Figura 4c) që kanë lidhje me zhvillimin e biznesit respektivisht 48, 38, 
50 dhe 40 përqind mendojnë që faktorët kryesorë janë niveli i taksave, spitalet dhe kujdesi shëndetësor, sistemi i 
arsimit dhe kostot e shtëpive dhe disponueshmëria e tyre, ndërsa 38 dhe 32 përqind mendojnë që niveli i taksave 
dhe kosto e shtëpive janë probleme të vogla. Përkundrazi, 30 përqind që mendojnë se mjediset shplodhëse nuk 
përbëjnë problem, dhe 32 % mendojnë që mjediset kulturore nuk lidhen fare me cilësinë e jetës së tyre. 
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Figura 4c. Pikëpamjet e biznesit mbi faktorët e cilësisë së jetës që ndalojnë rritjen dhe zhvillimin e tij
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ndërgjegjësimi në biznes për Planin Strategjik të Zhvillimit të Burrelit 

Tabela e mëposhtme raporton përqindjet e përgjigjeve për pyetjet që kanë lidhje me objektivat specifike të planit 
strategjik. Përgjigja më e zakonshme është e theksuar me të zezë, ndërsa kutia me ngjyrë simbolizon statusin e 
vlerësuar të objektivit në Raportin e Vlerësimit: 

nr. Pyetja Po jo S’di 

31 Në 2008, a është ulur papunësia me 5% në vit? 24 64 10

32 A është zhvilluar qyteti në përputhje me planin urban? 48 30 20

33 A është përmirësuar shërbimi publik dhe infrastruktura? 82 14 2

34 Në 2007, a është siguruar strehim për 40% të familjeve të 
pastreha (800 të pastrehë)? 

2 54 40

35 Në 2008, a është rritur sipërfaqja e gjelbër nga 2m2 në 7m2 
për banorë? 

12 56 28

36 A janë rinovuar fasadat e ndërtesave? 2 88 6

37 A është përmirësuar siguria dhe rendi publik? 72 22 2

38 A është përmirësuar cilësia e arsimit në shkolla? 50 30 16

39 A është përmirësuar sistemi shëndetësor? 48 38 10

Në përgjithësi, shumica e bizneseve mendojnë që tre nga nëntë objektivat janë përmbushur: përkatësisht: sektori 
publik dhe infrastruktura (P33), siguria dhe rregulli publik (P37), dhe cilësia e arsimit (P38) janë përmirësuar. Ka 
një ambivalencë mbi atë nëse qyteti është zhvilluar sipas linjave të planit urban (P32) dhe nëse sistemi shëndetsor 
ka përmirësime (P39). Shumica e bizneseve mendojnë se katër nga nëntë objektiva nuk janë përmbushur, duke 
menduar që papunësia nuk është ulur (P31), strehimi nuk i është ofruar shumë prej familjeve të pastreha (P34), 
madhësia e sipërfaqeve të gjelbra nuk është shtuar siç ishte parashikuar në plan (P35), dhe ndërtimi i fasadave nuk 
ishte ronovuar (P36). (P31–39.) 

•	 tetëmbëdhjetë	përqind	e	bizneseve	ka	kontribuar	në	përgatitjen	e	Planit	Strategjik,	një	e	treta	e	të	cilëve	
ka kontribuar edhe në vënien e tij në jetë. Tridhjetë përqind e bizneseve ka marrë informacion mbi Planin 
Strategjik (14% nga Zyra e Zhvillimit, 10% nga media, 4% nga media faqja e internetit e bashkisë, dhe 2% nga 
faqja e internetit dhe Zyra e Zhvillimit). Ndërsa, 40 përqind e bizneseve janë të pandërgjegjësuar për Planin 
Strategjik, 6 % janë të pasgurt dhe gjashtë përqind nuk iu përgjigjën pyetjes. (P40 & 41.) 

•	 Pothuaj	një	e	treta	(32%)	e	bizneseve	mendojnë	se	kanë	qenë	mjaftueshëm	të	informuar	mbi	zbatimin	e	
strategjisë së zhvillimit të Burrelit, dhe 14 përqind janë të pasigurt. Pak më pak se gjysma (48%) mendojnë që 
kanë qenë pamjaftueshmërisht të informuar mbi vënien në jetë të kësaj strategjie. (P42.) 

pune apo duke zgjeruar biznesin e tyre, dymbëdhjetë përqind duke përmirësuar mallrat apo shërbimet, dhe 
dhjetë përqind duke përmirësuar infrastrukturën ose duke bërë investime, përfshirë përmirësime teknologjie 
për biznesin e tyre. Dy biznese thanë që ato do të bëjnë ç’të jetë e mundur ose do të japin ndihmë. (P29.) 

•	 dyzet	përqind	mendojnë	se	ekonomia	gjatë	pesë	viteve	të	fundit	ka	treguar	rritje	të	lehtë	(22%)	ose	ka	mbetur	
e njëjtë (18%), ndërsa 56 përqind mendojnë se ka treguar rritje modeste (38%) ose rënie cilësore (18%). (P30.) 

Pritshmëritë nga bizneset 

•	 dyzet	e	dy	përqind	e	bizneseve	raportuan	që	ato	planifikojnë	të	zgjerojnë	biznesin	e	tyre	brenda	bashkisë,	
dhe 18 përqind presin ta bëjnë një gjë të tillë jashtë bashkisë, dhe vetëm një biznes ka synimin për ta zgjeruar 
biznesin jashtë vendit. Tridhjetë e tetë përqind e bizneseve raportuan që nuk planifikojnë të zgjerojnë 
aktivitetin e tyre. (P7.) 

•	 Afërsisht	gjysma	e	bizneseve	i	vendosën	uljen	e	taksave	si	gjënë	e	parë	(28%)	ose	të	dytë	(20%)	në	listë	
që bashkia duhet të bëjë për t’i ndihmuar ato të zhvillohen, ndjekur ngushtë nga dhënia e informacionit dhe 
përmirësimi i infrastrukturës (secila e listuar me 24%), ndërsa 22 përqind e bizneseve vendosën përmirësimin 
e procedurave të tretën në listë. Tridhjetë e gjashtë përqind e bizneseve vendosën dhënien e trainimeve dhe 
ekspertizën të pestën në listën e tyre. Rreth 36 përqind nuk shprehën asnjë mendim mbi këto mundësi. (P16.) 

ndërgjegjësimi ndërmjet bizneseve dhe në lidhje me funksionet e bashkisë 

•	 Shtatëdhjetë	 e	 gjashtë	 përqind	 e	 bizneseve	 raportojnë	 se	 drejtimi	 i	 bashkisë	 ka	 dhënë	mbështetje	 të	
mirë (46%) ose shumë të mirë (30%), ashtu sikurse mendojnë për zyrën e zhvillimit respektivisht 40 dhe 
28 përqind. Tridhjetë e tetë përqind mendojnë se mbështetja e zyrës së zhvillimit rajonal nuk është shumë 
e mirë, ndërsa respektivisht 42, 46, 42, 56 dhe 54 përqind, janë të pandërgjegjësuar për mbështetjen nga 
shoqata e biznesit, shoqatat profesionale, shërbimet private profesionale, organizatat ndërkombëtare apo 
OJF-të. (P19.)

•	 Tridhjetë	 e	 gjashtë	 përqind	 mendojnë	 se	 zyra	 e	 taksave,	 dhjetë	 përqind	 zyra	 e	 zhvillimit	 dhe	 katër	
përqind zyra e urbanistikës kanë ndikuar pozitivisht në sipërmarrjen e tyre. Ndërsa 32 përqind e kanë lënë 
pa përgjigje, tetë përqind kanë thënë ‘asnjë’. (P20) 

•	 dhjetë	përqind	e	bizneseve	kanë	raportuar	që	departamenti	i	taksave,	dhe	katër	përqind	policia	bashkiake	
ka penguar zhvillimin  e bizneseve të tyre. 68 % thanë që nuk e dinë ose e kanë lënë pa përgjigje, ndërsa 16 % 
të tjerë kanë thënë ‘asnjë’. (P21.) 

•	 tridhjetë	e	tetë	përqind	e	bizneseve	mendojnë	që	zyra	e	zhvillimit	bashkiak	është	marrë	me	zhvillimin	
ekonomik lokal, ndërsa nga një biznes secili e ka shprehur këtë për zyrën e taksave, ‘zyrën e industrisë’ ose 
‘zyrën ekonomike’. Ndërsa, 52 % ose e lanë pa përgjigje ose nuk e dinë, katër përqind thanë ‘asnjë’. (P22.) 

•	 shtatëdhjetë	e	gjashtë	përqind	e	bizneseve	mendojnë	që	bashkia	është	ndër	pjesëmarrësit	më	veprues	
në promovimin e zhvillimit ekonomik vendor, dhe 14 % mendojnë se pushteti vendor ka dhënë mbështetje 
financiare. Tetë përqind mendojnë që janë bizneset private, gjysma e të cilëve mendojnë se pushteti vendor 
u ka siguruar fondet. Katër përqind mendojnë se është një kombinim përpjekjesh të bashkisë, biznesit dhe 
partneriteteve publik privat. Dymbëdhjetë përqind nuk dinë gjë ose e kanë lënë pa përgjigje. (P23.)
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SWoT (në pyetësor) 
anët e Forta 

•	 2/3	e	bizneseve	me	përvojë	dhe	aktive	për	më	shumë	se	10	vite	

•	 pak	ditë	për	të	rinovuar	liçencën	ose	lejen	

•	 potenciali	turistik	

•	 gjysma	e	bizneseve	janë	ndihmuar	nga	zyrat	e	bashkisë	në	zhvillimin	e	biznesit	të	tyre	

•	 pak	prej	tyre	përmendën	që	zyra	e	bashkisë	i	ka	penguar	zhvillimin	e	biznesit	të	tyre	

Pikat e dobëta 

•	 konkurenca	jo	e	ndershme	(e	parregulluar)	

•	 fuqi	blerëse	e	ulët	

•	 vështirësi	për	të	gjetur	persona	me	aftësi	(teknike,	shitës,	menaxher,	kontroll	cilësie	për	lojrat	e	fatit)	

•	 infrastrukturë	rruge,	energjie	dhe	uji	e	dobët	

•	 kërkesa	të	paparashikuara	nga	zyrtarët	vendorë	

•	 infrastrukturë	e	dobët	menaxhimi	të	mbetjeve	

•	 mbrojtje	rendi	e	dobët	

•	 siguri	e	dobët	në	shërbimet	mbështetëse	të	biznesit	

•	 qëndrim	i	dobët	i	njësisë	vendore	(por	shih	anët	e	forta)	

•	 sektorët	dhe	ekonomia	vendore	në	rënie	

•	 shumica	e	bizneseve	të	painformuar	mbi	zyrën	e	zhvillimit	në	bashki.	

Mundësitë 

•	 bizneset	mendojnë	se	shoqatat	mund	t’i	ndihmojnë	

•	 shumica	e	bizneseve	mendojnë	që	mjedisi	i	jashtëm	nuk	është	përkeqësuar	në	vitet	e	fundit	

•	 shumica	e	bizneseve	sugjeruan	sesi	ata	mund	të	kontribuojnë	në	zhvillimin	lokal	

•	 shumica	e	bizneseve	mendojnë	të	zgjerojnë	aktivitetin:	2/5	brenda	dhe	1/5	jashtë	qytetit	

•	 shumica	e	bizneseve	bënë	sugjerime	sesi	bashkia	mund	t’i	ndihmojë	ata.

rrisqet 

•	 ekonomia	e	ulët	(krizat)	

•	 mungesa	e	kredive	

•	 Sistem	arsimor	i	dobët	
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40 Sefer Duka Historian
41 Nuredin Cupi Inspektor Kulture
42 Sokol Meta Drejtor Qendra kulturore Mat
43 Luljeta Murati Specialiste Biblioteke
44 Fatmir Leka Specialist Muzike
45 Qemal Ceni Gazetar
46 Alma Kola Mësuese Shkolla e mesme 28 Nëntori
47 Hysen Kuka Anëtar këshilli
48 Artan Kurti Drejtor Shoqate; QKF
49 Enea Gjyla Specialiste burimet njerëzore/ shërbimi social
50 Blerta Hysa Koordinatore Barazi Gjinore
51 Erjon Gjestila Jurist
52 Lutfie Meta N/Prefekte Qarku Dibër
53 Shpresa Tusha Inspektore Arsimi Zyra Arsimore Mat
54 Teuta Karaj Inspektore Arsimi Zyra Arsimore Mat
55 Elona Muca Specialiste burimet njerëzore/ shërbimi social
56 Rifat  Pasha Specialist Arkivi
57 Astrit Doci Ing. Specialist Zyra urbanistikës
58 Albana Farruku Ing. Ndërtim/Specialiste Bashkia Burrel
59 Fari Dema Inspektor Sporti dhe Kulturë
60 Hamdi Hysuka Sekretare Universiteti NMG
61 Lik Gjoni Biznesmen/ Adm. Universitet NMG
62 Elson Reci Inspektor Zyrës Programim-Zhvillim
63 Faik Nelaj P/Zyrës Programim-zhvillim
64 Bajram Farrici Përgjegjës Policia Bashkiake
65 Gëzim Ceni Inspektor Finance
66 Arben Citozi  Inspektor Ndërtimi
67 Rustem Nuzi Biznesmen
68 Aurela Bozdo UNDP
69 Elsa Tunaj  Ing. Mjedis Zyra Urbanistikës
70 Shkëlqim Farrici Specialist Teatri 
71 Anairda  Xhetani Alpha Bank
72 Ermal  Rica Drejtor Alpha Bank
73 Blerta Kalthi Raiffaisen Bank
74 Hamit  Merra Specialist Veterinare
75 Erion  Ibrahimi Specialist shërbimesh
76 Violeta Çupi Specialiste Taksash
77 Dorian  Punavia Q.K.R
78 Luftim Vani Drejtor Mat TV
79 Miranda Rami Specialiste finance ND
80 Genta Vaçi Alternativa së Ardhmes
81 Përparim Osmani Menaxher/Bar kafe 

Shtojca 3: Lista e personave që kanë kontribuar në përpilimin e 
planit strategjik, si pjesë e Këshillit të Partneritetit

nr. eMër MBieMër PoZicioni
1 Adelina Farrici Kryetare Bashkie
2 Mexhit Sina Zv. Kryetar
3 Roland Kurti Sekretar Përgjithshëm Bashkia Burrel
4 Gazmir Hysa Përgjegjës i Zyrës së Auditit
5 Lule Cakoni Përgjegjës Zyrës Financës
6 Valbona Bojni Inspektore Financës
7 Arjana Lleshi Përgjegjës i Zyrës Tatim Taksave
8 Behar Qerimi Anëtar i Këshillit Bashkiak / Biznesmen
9 Halit  Palamani Anëtar i Këshilli Bashkiak / Sigal
10 Arbër Gjika P/Zyrës Urbanistikës
11 Vojsava Ballabani Kryeinspektore Ndërtimi
12 Gani Korsita Drejtor Shëndetit Publik
13 Sefer Elezi Inspektor Pyjore
14 Dyleman Buna Antar i Këshilli Bashkiak / Biznesmen
15 Qazim Gjoni Antar i Këshillit Bashkiak / Mësues
16 Elsa Sula Societe General Albania
17 Mehmet Rami Specialist Mjedisi
18 Hike Panavija Financiere N.D. Shërbimeve
19 Hasan Pasha Drejtor Ndërmarrja Shërbimeve
20 Drita Ballabani Specialiste Ndërtimi
21 Nezir Kolaveri Drejtor Shërbimeve Bashkiake
22 Kastriot Panavija Përgjegjës i Zyrës së Shërbimeve
23 Gani Duka  Credins Bank
24 Nazmi Mallunxa Anëtar Këshilli Bashkiak /ujësjellës kanalizime
25 Vlash Marku Anëtar Këshilli Bashkiak / veteriner
26 Sokol Hoxha Inxhinier mjedisi
27 Selman Picrri Përgjegjës Gjelbërimi
28 Ervis Myrtja Inxhinier mjedisi
29 Ervis Isaku Jurist
30 Aurel  Palluci Agrobiznes
31 Vilma Sula  Gjeografi-histori 
32 Eltjon  Alija  Inxhinier Pyjesh
33 Edlira Drici  Përgjegjëse burimet njerëzore/ shërbimi social
34 Albana  Ndreu  Specialiste burimet njerëzore/ shërbimi social
35 Ilir Mocka Biznesmen
36 Natasha  Ballabani Shoqata Alternativa së Ardhmes
37 Dashurie Bajrami Shoqata Forumi Gruas Pavarur
38 Roland Sulika Anëtar Keshilli/Drejtor Sigurime Shoqërore
39 Lindita Pali Anëtar Këshilli Bashkiak
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Shtojca 4: Vendimi i Këshillit Bashkiak për miratimin e Planit Strategjik të 
Zhvillimit të Qëndrueshëm të Bashkisë Burrel
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BURREL MUNICIPALITY

Matrix of the Sustainable 
Development Strategic Plan

Vision 2030
Burrel an important centre of Illyrian–Arbëresh culture, a royal 
city with sustainable development and competitive economic 
growth that stimulates employment and revives the interest 

of youth, a green city with modern urban infrastructure 
where development and balanced integration of people and 
communities encourages harmony, solidarity and progress

GOAL Objectives Programmes Projects Nr

GOAL 1, econoMic DeVeloPMenT
City with 
economic 
growth that 
ensures 
welfare, and 
equal oppor-
tunities for 
enterprise, 
promotes 
youth ca-
pacities, and 
agri-pro-
cessing 
centre for 
regional 
products, 
supports 
craftman-
ship & 
tourism and 
encourages 
business

1.1 Revitalise the 
agriculture and livestock 
processing industry in an 
environment that encour-
ages efficient cooperation 
and networking with 
farmers in the region 

1.1.1 Support 
businesses to produce 
and process local 
competitive products in 
the region

1.1.1.1 Increase number of businesses in the fields of craftsmanship, collection and processing of 
agricultural, livestock products, medicinal plants and textiles

1

1.1.1.2 Support existing businesses 2

1.2 Diversification of local 
economic operators in a 
climate that supports and 
strengthens business and 
encourages women-led 
enterprises

1.2.1 Develop 
training and stimulating 
programmes for local 
business and especially 
women-led enterprises

1.2.1.1 Open the One-Stop Shop 3

1.2.1.2 Stimulate local businesses to expose and preserve traditional foods and recipes 4

1.2.1.3 Hold a series of trainings with businesswomen 5

1.2.1.4 Develop a fiscal package to ease and stimulate the city’s businesses 6

1.2.1.5 Train staff to raise capacities of the administration 7

1.2.2 Support and 
stimulate establishment 
of artisanal workshops 

1.2.2.1 Establish a woodcarvers workshop 8

1.2.2.2 Establish a coppersmiths workshop 9

1.2.2.3 Establish a wool knitwear workshop 10

1.2.2.4 Establish an embroidery factory 11

1.2.2.5 Establish a tinsmiths workshop 12

1.3 Strengthen 
participation of youth in 
enterprises, especially 
innovative ones 

1.3.1 Encourage new 
entrepreneurs 

1.3.1.1 Encourage and employ the capacities and strengths of youths 13

1.3.1.2 Create facilities for graduates from the last 2 years 14

1.3.1.3 Create fiscal facilities for young people’s businesses (lower taxes by 30%) 15

GOAL 2, urBan inFraSTrucTure
City with 
balanced, 
integrated 
territorial 
development 
that guar-
antees fast 
connection 
with region’s 
economic 
centres 
and urban 
spaces, with 
modern en-
vironmentally 
friendly in-
frastructure 
and services 
for the 
community, 
businesses 
and visitors

2.1 Balanced urban 
development that ensures 
economic connection at 
the regional level and 
community spaces that 
enable secure and quality 
living

2.1.1 Restructure 
apartment blocks 

2.1.1.1 Develop an urban regulation plan 16

2.1.1.2 Rehabilitate suburban populated areas of the city (ex-industrial area) 17

2.1.1.3 Reconstruct Partizani Block No. 2 18

2.1.1.4 Rehabilitatef Pjeter Budi neighbourhood 19

2.1.1.5 Rehabilitate Drita neighbourhood (road to the Hospital) 20

2.2 Preserve and enhance 
the historical identity of 
the city and its traditional 
architecture

2.2.1 Preserve and re-
store historic and typical 
objects of the city 

2.2.1.1 Reconstruction of city façades 21

2.2.1.2 Reconstructe traditional objects in Burrel (ex-house of Army, old maternity, house of 
pioneers, municipal building)

22

2.2.2 Encourage design 
of new buildings with 
typical elements from 
local architecture 

2.2.2.1 Define a group of characteristic and traditional architectural criteria for a model street 23

2.2.2.2 Define local standards for borders, pavements and city squares 24

2.3 Build an urban 
environment and modern 
infrastructure that ensures 
fast and integrated access 
for the city and region

2.3.1 Create a modern 
urban infrastructure 
integrated with that of 
the region and country

2.3.1.1 Reconstruct Dalip Hysa Road 25

2.3.1.2 Build the road Burrel–Komsi–Qaf Shtame–Tirane (open the tunnel) 26

2.3.1.3 Reconstruct all main and secondary streets in the city 27

2.3.1.4 Place street and place name signs in city streets 28

2.3.1.5 Pave the road behind the History Museum 29

2.3.2 Build and rehabili-
tate pedestrian areas 

2.3.2.1 Revitalize Ahmet Zogu Square 30

2.3.2.2 Expand pavements in existing and new city streets 31

2.3.2.3 Adapt all roads and pavements for persons with physical disability 32

2.3.3 Build and manage 
city parking lots

2.3.3.1 Reorganise city’s parking lots 33

2.3.4 Improve public 
transport 

2.3.4.1 Facilitate and enhance transparency of procedures for transport licensing 34

2.3.4.2 Improve suburban transport service 35

2.3.4.3 Build public terminal for inter-city and city–commune transport 36

2.3.4.4 Install camera system in city’s main roads 37

2.4 Provide public and 
environmental services 
with modern standards 

2.4.1 Build new water 
supply infrastructure 

2.4.1.1 Reconstruct main aqueduct from Vinjoll–Burrel 38

2.4.1.2 Reconstruct water supply in neighbourhoods of Partizani, P. Budi, SMT, Drita 39

2.4.1.3 Add new water supply pipes in neigbourhoods beyond the History Museum, Cemetary 
Road and New Quarter

40

2.4.2 Improve 
infrastructure to prevent 
pollution of waters in the 
municipal territory 

2.4.2.1 Reconstruct manholes in key points of the city 41

2.4.2.2 Build water treatment works (sewage processing) 42

2.4.2.3 Reconstruct whitewater and sewage systems in neigbourhood beyond the Museum 43

2.4.3 Build new infra-
structure for whitewater 
in the outskirts of the 
city 

2.4.3.1 Construct whitewater system in city ring road 44

2.4.4 Rehabilitate 
energy supply and street 
lighting

2.4.4.1 Build a new electricity substation for the city 45

2.4.4.2 Install 70 new streetlamps 46

2.4.5 Improve the city’s 
funeral service

2.4.5.1 Extent the space of the public cemetery 47
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GOAL 3, huMan DeVeloPMenT & QualiTY oF liFe
Community 
with quality 
and dynamic 
life that in-
tegrates and 
harmonizes 
the needs 
and expec-
tations of all 
age groups, 
and with 
people that 
contribute 
to develop-
ment and 
innovation, 
where values 
are pre-
served and 
transferred to 
the younger 
generation

3.1 Provide high quality 
education to prepare a ca-
pable young generation for 
future developments and a 
competitive job market

3.1.1 Improve pre-
school, elementary and 
high school infrastructure

3.1.1.1 Rehabilitate 31 July School 48

3.1.1.2 Build a 9-year school in Burrel 49

3.1.1.3 Rehabilitate premises of schools, kindergardens and creches 50

3.1.1.4 Reconstruct Ilia Qiqi School 51

3.1.1.5 Build a vocational school 52

3.1.1.6 Rehabilitate the chemistry, biology and physics laboratories in the city schools 53

3.2 Healthy youth active in 
community life and part of 
decision-making process 
for development of the city

3.2.1 Hold activities 
supporting youth 

3.2.1.1 Train youth in drafting projects 54

3.2.1.2 Involve the young in decision making 55

3.2.1.3 Involve youth in citizen awareness campaigns 56

3.3 Provide social services 
that guarantee human 
rights, gender equality, 
an active life for children, 
the third age and people 
in need 

3.3.1 Rehabilitate and 
build assets for social 
services 

3.3.1.1 Establish a community centre for the elderly of Burrel 57

3.3.1.2 Build a recreational garden in Burrel 58

3.3.1.3 Establish a centre for victims of violence 59

3.3.1.4 Build a health centre in the city 60

3.3.1.5 Reconstruct the health centres 61

3.3.1.6 Today for the Future Community Centre (No. 3) 62

3.3.1.7 Increase trainings provided by Today for the Future Community Centre (No. 3) 63

3.3.2 Improve quality 
of social services for 
all ages 

3.3.2.1 Fight against breast cancer 64

3.3.2.2 Improve services for the disabled 65

3.3.2.3 Psycho-social support for children of divorced parents 66

3.3.3 Gender equity 
and protection against 
violence in the family 

3.3.3.1 Provide legal and psychological service for victims of family violence, UNDP 67

3.3.3.2 Build a coordinated reaction system against family violence and integration of gender 
issues in local development plans

68

3.3.3.3 Strenthen the coordinated reaction system against violence in the family 69

3.3.3.4 Hold fairs for women and their products 70

3.4 Promote variety 
of sports to develop a 
dynamic and diverse 
community life

3.4.1 Increase and 
improve infrastructure for 
all sports 

3.4.1.1 Construct a shooting range 71

3.4.1.2 Reconstruct Liri Ballabani Stadium 72

3.4.1.3 Reconstruct the stadium annex 73

3.4.1.4 Set up traditional teams in Burrel (wrestling, baskeball, tennis, ping-pong, shooting, 
alpinism, swimming, etc.)

74

3.4.1.5 Build premises for traditional sports in the city 75

3.4.1.6 Reconstruct Ferit Hysa Sports Palace 76

3.4.1.7 Establish a centre to discover new talent 77

3.4.2 Rehabilitate sport 
infrastructure in the 
schools 

3.4.2.1 Build a body-building gym 78

3.4.2.2 Build and rehabilitate city school gyms 79

GOAL 4, enVironMenT
Environ-
mentally 
friendly city, 
green and 
clean, where 
nature and 
ecosystems 
are pro-
tected and 
preserved, 
providing a 
healthy life 

4.1 Protect environment 
and ecosystems to guar-
antee air and water quality 
and preserve biodiversity 

4.1.1 Integrate environ-
mental management of 
urban waste 

4.1.1.1 Build the landfill according to standards by 2017 80

4.1.1.2 Reorganize the urban waste system 81

4.1.1.3 Install 70 new bins in the city 82

4.1.1.4 Introduce new technology in cleaning and collection of urban waste 83

4.1.1.5 Raise citizen awareness for a cleaner environment 84

4.1.2 Protect land from 
erosion 

4.1.2.1 Rehabilitate the woods surrounding the city 85

4.1.2.2 Protect the upper part of the city from erosion (martyrs’ cemetery) 86

4.1.2.3 Rehabilitate landslide risk areas 87

4.2 Enrich the city 
landscape with greenery 
and other elements 
friendly to health and the 
environment

4.2.1 Green spaces and 
decorative trees 

4.2.1.1 Increase city greenery by planting 400 decorative trees 88

4.2.1.2 Plant trees in the road to the cemetery 89

4.2.1.3 Add greenery between the streets and pavements in the city 90

4.2.1.4 Rehabilitation of Queen Mother Geraldine Park 91

GOAL 5, culTure 
Preserve and 
develop the 
identity of 
the city, the 
customs and 
traditions of 
Mat Region, 
a spiritual 
asset that 
conveys 
ethno-cultur-
al heritage 
values in 
the city and 
other culture 
and touristic 
environments

5.1 Preserve and 
present cultural, folkloric, 
ethnographic and culinary 
values of the city at nation-
al and international level, 
as assets contributing to 
the spiritual enrichment of 
the inhabitants and as a 
tourism attraction  

5.1.1 Good management 
of cultural traditional 
objects aiming at the 
development and tourism 
promotion of the area

5.1.1.1 Reconstruction of Mat History Museum 92

5.1.1.2 Find materials for Mat Cultural Centre 93

5.1.1.3 Recompose existing pavilions, providing them with historico-cultural materials for exhibi-
tion in the Museum 

94

5.1.1.4 Place historical sculptures in the park Queen Mother Geraldine 95

5.1.1.5 Reconstruction of Burrel cinema 96

5.1.1.6 Establish a print house 97

5.1.1.7 Reconstruction of city library 98

5.1.1.8 Increase the variety and number of books by 15,000 99

5.1.1.9 Set up a music library of Mat Ensemble 100

5.1.1.10 Enrichen the park with various sculptures 101

5.1.1.11 Hold annual culinary fairs 102

5.1.1.12 Identify objects of historical and architectural value with signs and information boards 103

5.1.1.13 Develop materials to promote tourism 104

5.2. Bring modern cultural 
activities in the city to 
stimulate children and 
youth interest in exchang-
ing with their counterparts 
in Europe and further afield

5.2.1 Annual festivals in 
the city 

5.2.1.1 Folk Song Festival 105

5.2.1.2 31 July Folk Festival 106

5.2.1.3 Folk Music Instruments Festival lute, recorder, whistle, etc.) 107

5.2.1.4 Original Dance through the Generations Festival 108

5.2.2 Develop cultural 
activities 

5.2.2.1 Budi Days, Mat 109

5.2.2.2 National Folk Dress Parade 110

5.2.2.3 Balkan Sculptors & Painters Inn 111

166 167

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030 Bashkia Burrel



168

Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm   2012-2030


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

