
Bashkia: BULQIZË 

Kryetar: MELAIM DAMZI 

Fusha: INFRASTRUKTURË DHE SHËRBIME PUBLIKE 

Premtime:  

1. Do të kryhet vendosja e stolave në qytet dhe në qendrat e njësive administrative, si dhe 

përmirësimi i gjelbërimit të tyre                                                                                              

2. Do të kryhet përmirësimi i furnizimit me ujë 24 orë në territorin e bashkisë, deri në fund 

të mandatit katër vjeçar                                                                

3. Do të kryhet mirëmbajtja e qendrave historike të zonës sidomos të luftës së dytë botërore                                                                           

4. Do të krijohen hapësira publike, çlodhëse dhe argëtuese për fëmijët në çdo lagje të qytetit 

dhe njësive administrative të tjera                   

5. Do të përmirësohet infrastruktura në territorin e bashkisë                                                                

6. Do të ndërtohen konsultore në fshatra, si dhe plotësimi me pajisje të nevojshme për 

shërbim të urgjencës dhe për zonat e thella do të kryhet blerja e mjeteve specifike të 

transportit për raste emergjence                                                                                                                          

7. Do të rikonstruktohet spitali i Bulqizës                                                                                       

8. Do të arrihet përmisimi i shërbimit në spitalin e Bulqizës                                                                                                                             

9. Do të kryhet rikonstrukim i  pedonales së qytetit                                                                                                                                                                             

10. Do të investohet në rregullimin e rrugëve dytësore të qytetit                                                                                                                           

11. Do të kyhen investime dhe rikonstruksione për 5 pallate që janë në emergjencë në 

Martanesh 

12. Do të investohet në ujësjellës për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm 24 orë në 

ditë pa ndërprerje në Martanesh                                                                                                       

13. Do të bëhen investime në qendrat shëndetësore të Martaneshit                                                                                                               

14. Do të asfaltohet rruga Krast-Bulqizë                                                                                             

15. Do të rikonstruktohet rruga e zabelit dhe mirëmbahet në vazhdimësi i gjithë rrjeti rrugor i 

zonës me cakull                                                                                                    

16. Do të riknstruktohet rruga Qafë e Buallit Krastë, Ura Serbinit Zogje dhe Ostren Rruga e 

Librazhdit si nyje që lidh një njësi administrative apo një zonë                                                        

17. Do të rikonstruktohet në Krastë nga rruga nacionale deri në qytet me një gjatësi 17 km                                                                 

18. Do të kryhet rikonstruksioni i ujësjellësit Kodër Danit-Teqja e Madhe                                                                                      

19. Do të kryhet ndërtimi i rrugës së re Kodër Danaj-Kocaj                                                                                                                     

20. Do të kryhet sistemi dhe asfaltimi i rrugës Kodër Danit-Teqja e Madhe                                                                                            

21. Do të kryhet sistemimi dhe asfaltimi i rrugës Dile Marini- Gropë-Lepurakë                                                                                         

22. Do të kryhet sistemimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale -Snallë -Demirëv                                                                                                        

23. Do të kryhet sistemimi dhe asfaltimi i rrugës Kryqëzim i Fshatrave-Kokërdhak                                                                                   

24. Do të kryhet investimi në rrjetin e ujësjellësit për përmirësimin e furnizimit me ujë të 

pijshem 24 orë deri në fund te mandatit, në Dragu, Kocaj dhe Lepurakë                                                                                                                                

25. Do të kryhet rikonstruksioni i rrugëve si dhe asfaltimi i tyre në Dragu,Kocaj dhe 

Lepurakë                                                                                

26. Do të bëhen investime në qendrat shëndetësore të zonës Dragu,Kocaj dhe Lepurakë                                                                                                                                    



27. Do të kryhet sistemimi dhe asfaltimi i rrugës nacionale-Dragu                                                                                                                                                         

28. Do të kryhet përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit rrugor, në Tejzallë e Kocaj                                                                                           

29. Do të kryhet përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore, në Tejzallë e Kocaj                                                                                                        

30. Do të zgjidhet problemi i mungesës së ujit të pijshëm në fshatin Peladhi                                                                                                        

31. Do të arrihet sigurimi i ujit të pijshëm 24 orë, brenda mandatit, në fshatin Valikardhë                                                                                                                             

32. Do të kryhet rregullim në rrjetin rrugor brenda mandatit 4 vjeçar, në fshatin Valikardhë                                                                                                                                 

33. Do të ndërhyet në përmirësimin e rrjetit elektrik e të kabinës së fshatit Valikardhë                                                                                  

34. Do të kryhet përmirësimi i rrjetit elektrik dhe investime në rikonstruksionin e gabinave 

elektrike në Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe Lubalesh                                       

35. Do të kryhen investime në përmirësimin e menjëhershëm të rrjetit të dëmtuar rrugor në 

Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe Lubalesh                                                                                                                             

36. Do të kryhet mirmbajtja e rrugëve dhe riparimi i tyre me cakull, si dhe hapjen kur të jenë 

të bllokuara nga dëbora në Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe Lubalesh                                                                                                                                   

37. Do të rikonstruktohen qendrat shëndetësore  në Sofraçan dhe Krajkë                                                                                                                         

38. Do të vazhdojë pedonalja që prek lagjen Minatori, do të ketë gjelbërim dhe stola për të 

pushuar në anë të saj                                                                                                    

39. Do të përgatitet projekti për garazhet në anën tjetër të unazës, në rrugën Minatori për 

depozitimin e lëndës djegëse                                                                                                                                       

40. Do të investiohet në ujësjellësa për furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve të fshatrave              

Sofraçan dhe Krajkë                                                                                                                                

41. Do të kryhet projektimi dhe investimi i rrugëve të fshatrave Sofraçan dhe Krajkë si dhe 

mirëmbajtja e vazhdueshme e tyre                                                                                                                                

42. Në lagjen Minatori do të përfundojë ndërtimi i kanaleve të ujërave të zeza dhe 

mirëmbajtja e tyre                                                                                                                                                                                                    

43. Do të kryhet garantimi i ujit të pijshëm në Godvi dhe Sopot i Poshtëm                                                                                                                                 

44. Do të kryhet rikonstruksioni dhe ndërtimi i urave në Godvi dhe Sopot i Poshtëm                                                                                                

45. Do të kryhet rikonstrusion i qendrave shëndetësore në Godvi dhe Sopot i Poshtëm                                                                                                                                     

46. Do të kryhet sigurimi i ujit të pijshëm 24 ore brenda mandatit në Okshatinë, Bocevë dhe 

Topajan                                                                                                                    

47. Do të kryhet investimi në rrjetin rrugor brenda mandatit katër vjeçar në Okshatinë, 

Bocevë dhe Topajan                                        

48. Do të kryhet ndërhyrja për përmirësimin e rrjetit e kabinës elektrike së fshatit në 

Okshatinë, Bocevë dhe Topajan                                                                                                                   

49. Do të kryhet përmirësimi i rrjetit elektrik dhe investime në rikonstruksionin e Gabinave 

elektrike në Shupenzë, Gjorice, Bllacë dhe Zogje                                                                                                                                                  

50. Do të kryhet mirëmbajtja e rrugëve dhe riparimi i tyre me cakull si dhe hapja kur të jenë 

të bllokuara nga dëbora gjatë periudhave të dimrit, në Shupenzë, Gjoricë, Bllacë dhe 

Zogje                                                                                                           

51. Do të kryhet investimi në përmirësimin e menjëhershëm të rrjetit të dëmtuar rrugor Ura e 

Serbinit -Zogje 5 km                                                                                                                                

52. Do të kryhen investime në rregullimin e rrugëve dhe lidhjen e fshatrave me njëri-tjetrin 

në Gjuras, Stushaj, Mazhicë dhe Kovashicë                                                                                                                       



53. Do të kryhen investime në rregullimin e ujësjellësit dhe furnizimin e këtyre zonave me 

ujë në Gjuras, Stushaj, Mazhicë dhe Kovashicë                                                    

54. Do të kryhet riparimi i rrjetit elektrik në  Gjuras, Stushaj, Mazhicë dhe Kovashicë                                                                                         

55. Do të përmirësohet rrjeti elektrik në Gjoricë e Poshtme, Gjoricë e Sipërme, Cerenec i 

Sipërm dhe Cerenec i Poshtëm                                                                               

56. Do të përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme rrjeti rrugor i paasfaltuar në                                        

Gjoricë e Poshtme, Gjoricë e Sipërme, Cerenec i Sipërm dhe Cerenec i Poshtëm                                                                                

57. Do të ndiqet me rigorozitet, brenda vitit të parë të mandatit, zbatimi i projektit të 

ujësjellësit i cili do të furnizojë me ujë të pijshëm mbi 6000 banorë në Gjoricë e Poshtme, 

Gjoricë e Sipërme, Cerenec i Sipërm dhe Cerenec i Poshtëm                                                                                                

58. Do të kryhen investime në rrjetin rrugorë të brendshëm të fshatit dhe mirëmbajtjen e tij, 

në Gjoricë                                                                                                                                

59. Do të kryhen investime në rikonstruksionin e qendrave shëndetsore të fshatit, në Gjoricë                                                                                 

60. Do të kryhen investime për furnizimin me ujë të pijshëm në Golovisht, Miresh, Tërbaç, 

Tucep dhe Viçisht                                                                                                                         

Fusha: ARSIM/KULTURË/SPORT 

Premtime:  

1. Do të realizohet angazhimi i të rinjve në aktivitete të ndryshme sportive-kulturore në të 

gjithë territorin e bashkisë                                    

2. Do të hapen shkolla profesionale në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                

3. Do të ndërtohet fusha e futbollit për ekipin e Bulqizës                                                                                                                                                     

4. Do të ndërtohet Pallati i Sportit                                                                                                                                                   

5. Do të nxitet mësimi i gjuhëve të huaja nga të rinjtë                                                                              

6. Do të investohet në të gjitha shkollat, në territorin e bashkisë, në përmirësimin kryesisht 

me mjete logjistike dhe me pajisje të nevojshme për të bërë sa më efikas procesin 

mësimor                                                                                                                              

7. Do të rritet cilësia e mësimdhënies nëpërmjet investimeve për mjete transporti për 

fshatrat me 3-4 nxënës për klasë dhe me klasa kolektive nga 1-5                                                                                                                              

8. Do të kryhet rikonstruksioni dhe investime në shkollat e Martaneshit                                                                                                                          

9. Do ta kryhet ndërtimi i shkollës së re Cikli i Ulët Tejzallë                                                                                                                                              

10. Do të kryhet rikonstruksioni i shkollës Cikli i Ulët Qendër                                                                                                                            

11. Do të kryhet përmirësimi i infrastrukturës të sistemit arsimor, në Tejzallë e Kocaj                                                                                                      

12. Do të ndërtohet një terren sportiv në bashkëpunim me komunitetin, në Valikardhë                                                                                        

13. Do të kryhet shpërblim për nxënësit ekselent, në fshatin Valikardhë                                                                                                                          

14. Do të rikonstruktohen shkollat e zonës si dhe për nxënësit më të mirë do të jepet 

shpërblim nga Bashkia Bulqizë për ti stimuluar, në Sofraçan dhe Krajkë                                                                                                                           

15. Do të kryhet rikonstrusion i shkollave në Godvi dhe Sopot i Poshtëm                                                                                                                                     

16. Do të shpërblehen nxënësit të cilët përfundojnë vitin shkollore me rezultate të shkëlqyera 

në Godvi dhe Sopot i Poshtëm                                                                                                             

17. Do të jepen shpërblime për nxënësit ekselent në Okshatinë, Boçevë dhe Topajan                                                                                                          



18. Do të kryhet dhënia e shpërblimt për nxënësit ekselent që nga klasa e gjashtë deri në të 

dymbëdhjetën, në Gjoricë                                                                                                                                

19. Do të kryhen investime në rikonstruksionin e shkollave të fshatit dhe do të përmirësohen 

kushtet e mësimdhënies për nxënësit në Gjoricë                                                                                                                                                                                                                    

20. Do të ndërtohet një palestër mundjeje në Ostren 

 

Fusha: MJEDIS/TURIZËM 

Premtime:  

1. Do të kryhet pastrimi dhe menaxhimi i mbetjeve urbane në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Do të mbrohet toka nga erozioni  në territorin e bashkisë                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Do të kryhet ruajtja e pyjeve që nuk janë dëmtuar, duke mos lejuar vazhdimin e prerjeve 

të tyre por edhe duke qenë të kujdesshëm në dhënien e lejeve të shfrytëzimit të tyre                                                        

4. Do të hartohen dhe zbatohen projekte për kthimin e pyjeve të dëmtuara në identitetin e 

tyre të mëparshëm                                                                             

5. Do të kryhet pastrimi i mbeturinave si dhe grumbullimi i tyre në vendet e caktuara, në 

Martanesh                                                                                                                             

6. Do të nxitet ndërtimi i ambjenteve turistike si Restorante hotele etj, në Fushë-Bulqizë dhe 

Trebishtit                                                                                                                               

7. Do të kryhet pyllëzimi i zonës dhe punësimi sezonal të banorëve në Fushë-Bulqizë                                                                                                           

8. Do të kryhet pastrimi mbeturinave dhe grumbullimi i tyre në vendet e caktuara  në Fushë-

Bulqizë                                                                                                          

9. Do të kryhet nxitja e pyllëzimit të pyjeve dhe punësimin sezonal të banorëve të zonave 

Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe Lubalesh                                                                                                                                 

10. Do të përmirësohet ndjeshëm pastrimi i qytetit nga mbetjet dhe grumbullimi i tyre në 

landfill për përpunimin dhe riciklimin e tyre, në Sofraçan dhe Krajkë                                                                                                                                   

11. Do të kryhet pyllëzimi i fshatrave Sofraçan dhe Krajkë si dhe punësimi sezonal i 

banorëve të zonës                                                                                                                                                                                    

12. Do të nxiten dhe ndërtohen ambjente turistike si: Restorante, Hotele etj. në Sofraçan dhe 

Krajkë                                                                                                                                    

13. Do të kthehet në traditë organizimi i festës së Zerqanit nën kujdesin e Bashkisë Bulqizë                                                                                              

14. Do të kryhet nxitja e ndërtimit të ambjenteve turistike të shërbimit si hotele restorante 

etj., dhe trajnimi i stafit të punonjësve me shpenzimet e Bashkisë Bulqizë, në Godvi dhe 

Sopot i Poshtëm.                                                                                                                                                  

15. Do të kryhet nxitja e pyllëzimit të pyjeve dhe punësimit sezonal të banorëve të zonave në 

Shupenzë, Gjoricë, Bllacë dhe Zogje                                                                                     

16. Do të investohet për pyllëzimin duke punësuar banorët vendas në këtë proces në Gjoricë 

e Poshtme, Gjoricë e Sipërme, Cerenec i Sipërm dhe Cerenec i Poshtëm                                                                                                                                                            

17. Do të ndërtohet një landfill i cili do të plotësojë të gjitha standartet bashkëkohore për 

grumbullimin dhe përpunimin e mbetjeve, brenda 2 viteve të para të mandatit në Gjoricë 

Fusha: BUJQËSI 



Premtime:  

1. Do të kryhet rehabilitimi i kanaleve vaditëse dhe kulluese në territorin e bashkisë                                                     

2. Do të kryhet ndërtimi i kanalit vaditës Dile Marini-Carë                                                                                                                     

3. Do të kryhet rikonstruksioni i kanalit vaditës Kodër Kocaj                                                                                                                                   

4. Do të kryhet nxitjen e sipërmarrësve privat për shtimin e numrit të krerëve në blegtori 

nëpërmjet kreditimit dhe marrjes përsipër të shlyrjes së interesave bankare nga Bashkia, 

në Fushë-Bulqizë dhe Trebisht                                                                                        

5. Do të kryhen investime në kanalet vaditës për tokat Bujqësore në Fushë-Bulqizë 

6. Do të kryhet rregullimi dhe pastrimi i kanaleve ekzistuese të vaditjes brenda vitit të dytë 

të mandatit, në fshatin Peladhi                                                                                                          

7. Do të kryhet rimbursimi dhe subvencionimi për një sërë projektesh në fushën e blegtorisë 

në fshatin Peladhi                                                                                                                              

8. Do të kryhet nxitja e zhvillimit blegtoral me investime e subvencionime, në fshatin 

Valikardhë                                                                                                                                     

9. Do të kryhet rregullimi i kanaleve për ujin vaditës brenda vitit të parë të mandatit, në 

fshatin Valikardhë                                                                                                                      

10. Do të nxitet ndërtimi i një baxhoje për përpunimin e qumështit të zonës nëpërmjet 

dhënies së një huaje sipërmarrësve privat dhe subvencionimin e interesave të huasë nga 

buxheti i Bashkisë, në Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe Lubalesh                                                                                

11. Do të kryhet pastrimi i kanaleve vaditëse dhe investohet në veprat e artit të këtyre 

kanaleve ku të jetë nevoja, në Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe Lubalesh                                                                                                      

12. Do të kryhet subvencionimi i interesave të huave të marra nga sipërmarrës vendas për 

shtimin e numrit të krerëve më Tërnovë e Madhe, Tërnovë e Vogël, Smollik dhe 

Lubalesh                                                                                                                                     

13. Do të kryhet rikonstruksioni dhe investimi në kanalin vaditës për furnizimin me ujë të 

tokave të cilat janë pa ujë vaditës, në Sofraçan dhe Krajkë                                                                                                                                 

14. Do të kryhet nxitja e sipërmarrësve privat për shtimin e numrit të krerëve në blektori 

nëpërmjet kreditimit dhe marrjes përsipër të shlyerjes së interesave bankarë nga Bashkia, 

në Sofraçan dhe Krajkë                                                                                                                                

15. Do të kryhet projektimi dhe ndërtimi i veprës vaditëse nga Ura e Qytetit deri në 

Kovashicë                                                                

16. Do të kryhet nxitja e shtimit të numrit të krerëve te blektorisë nëpërmjet kredive të buta 

dhe bashkëpunimit me institucione financiare në vend për pagesën e interesave bankare të 

këtyre kredive nga Bashkia Bulqizë në Godvi dhe Sopot i Poshtëm                                                                                                                   

17. Do të kryhet investimi për ujin vaditës brenda vitit të parë të mandatit në Okshatinë,  

Bocevë dhe Topajan                                                                                                                                 

18. Do të nxitet zhvillimi me investime nga banka e subvencionimit të interesave në 

Okshatinë, Bocevë dhe Topajan                                                                                            

19. Do të kryhet ndërtimi e pastrimi i kanaleve vaditëse në Shupenzë, Gjoricë, Bllacë dhe 

Zogje                                                                                                                                       

20. Do të kryhet subvencionimi i intresesave të huave të marra nga sipermarrës vendas për 

shtimin e numrit të krerëve në Shupenzë, Gjoricë, Bllacë dhe Zogje                                                                                                         



21. Do të kryhet nxitja për ndërtimin e një baxhoje për përpunimin e qumështit të zonës 

nëpërmjet dhënies së një huaje sipërmarrësve privat dhe subvencionimin e interesave të 

huasë, në Shupenzë, Gjoricë, Bllacë dhe Zogje                                                                                           

22. Do të kryhet rregullimi i rrjetit vaditës në Gjuras, Stushaj, Mazhicë dhe Kovashicë                                                                                   

23. Do të nxitet dhënia e investimeve për sipërmarrjen që do të marrë inisiativë të ndërtojë 

një Baxho moderne për përpunimin e qumështit në Gjoricë dhe të zonave përreth                                                                           

24. Do të nxiten sipërmarrësit vendas për zhvillimin e fermave blegtorale (rritjen e numrit të 

krerëve të bagëtive) dhe fermave bujqësore, nëpërmjet dhënies së huave nga institucionet 

financiare vendase, ku do të marret përsipër pagesa e interesave për këto kredi, me qëllim 

rritjen e punësimit në këtë sektor, në Gjoricë e Poshtme, Gjoricë e Sipërme, Cerenec i 

Sipërm dhe Cerenec i Poshtëm                                             

25. Do të ndërtohet ish kanali vaditës i Tucepit i cili do të furnizojë me ujë vaditës mijëra HA 

toke brenda dy viteve të para të mandatit qeverisës                                                                                              

26. Do të kryhet mirëmbajtja e rrjetit vaditës dhe kryerja e investimeve për shtimin e sasisë 

së ujit vaditës për tokat bujqësore të fshatit, në Gjoricë                                                                                                                                              

27. Do të kryhet nxitja e iniciativave të fermerëve për shtimin e numrit të krerëve në blegtori, 

në Gjoricë, nëpërmjet kredive të buta dhe shlyerjes së interesave të këtyre kredive nga 

bashkia                                                                                      

28. Do të kryhen investime për furnizimin me ujë vaditës në Golovisht, Miresh, Tërbaç, 

Tucep dhe Viçis                                                                                                                              

 

Fusha: TRANSPARENCA 

Premtime:  

1. Do të kryhet përdorimi i rrjeteve sociale sidomos për të rinjtë do të jetë një formë dhe 

dëgjesë shumë e mirë                                                                                                                                                  

2. Do të ketë komunikim të vazhdueshëm me qytetarët nga Kryetari i Bashkisë                                                                                       

3. Do të ketë komunikim të vazhdueshëm me qytetarët nga Kryetari i Bashkisë, të paktën 

një herë në muaj                                                                                                                                   

4. Do të kryhet përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit midis Bashkisë, këshillit 

Bashkiak dhe komunitetit, në Tejzallë e Kocaj                                                                                               

Fusha: SHËRBIMET SOCIALE 

Premtime:  

1. Do të kryhet hapja dhe funksionimi i një qendre sociale ku mblidhen pensionistët në 

territorin e bashkisë                                                                                                    

2. Do t'ju kushtohet një kujdes i veçantë fëmijëve të minatorëve për shkollimin profesional 

dhe dhënien e shpërblimit për nxënësit që mbarojnë me të gjitha notat 10-ta nga klasa e 6-

të deri në klasë të 12-të                                                                                                                      



3. Do të rimëkëmbet spitali, i cili do të vihet në dispozicion të minatorëve dhe gjithë 

qytetarëve të rrethit të Bulqizës, duke ofruar të gjitha shërbimet që deri më sot i kanë 

munguar si p.sh furnizimin me ujë të pijshëm 24 orë pa ndërprerje                                                                                                                                                                                  

4. Do të përmirësohet ndjeshëm cilësia e jetës së minatorëve dhe kujdesi shëndetësor i tyre, 

nëpërmjet investimeve në infrastrukturën rrugore, gjelbërimin e qytetit, vendosjen e 

stolave dhe përfundimin e pedonales që përshkon mes për mes qytetin                                                                                                                                                            

5. Do të kryhet trajnim i veçantë i grave kryefamiljare duke shfrytëzuar hapësirat ligjore të 

ndihmës ekonomike që jep Bashkia për këtë kategori                                                                                                                                                                                                    

6. Do të ngrihet dhe forcohet shërbimi social për familjet në nevojë duke bërë të mundur 

sigurimet e nevojave jetike                                                                                                           

7. Do të ketë bashkëpunim të vazhdueshëm me pushtetin qendror për të bërë të mundur 

zbatimin e projektit për Banesa Sociale për familjet me nevoja specifike dhe që jetojnë në 

kushte të mjerueshme                                                                                                              

8. Do të forcohet lufta kundër dhunës në familje, duke bërë të mundur mbrojtjen e grave dhe 

fëmijeve                                                                                                                          

9. Do të luftohet për të zhdukur punën e fëmijeve në stogjet e kromit ,duke mbështetur 

familjet e tyre që ti drejtojnë fëmijet në institucionet arsimore që të marrin edukimin e 

duhur                                                                                                      

10. Do të përmirësohen kushtet e punës në miniera                                                                           

11. Do ti kushtohet një kujdes i veçantë fëmijëve të minatorëve            

                                                                                                                                                                      

Fusha: EKONOMI DHE PUNËSIM 

Premtime:  

1. Për bizneset: 1.Investimet në infrastrukturën e brendshme të Bashkisë Bulqizë do të 

gjallërojnë aktivitetin e biznesit;2.Financimet për hapjen e bisneseve të reja, sidomos në 

fushën e Bujqësisë dhe agroindustrisë, do të ndikojnë në rritjen e punësimit dhe 

përmirësimin e shërbimeve; 3.Ndërtimi i rrugës së Arbrit të ndikojë në investimet private 

në fushën e turizmit dhe përmirësimin e atyre ekzistuese                                                                                                                                           

2. Do të vendoset një partneritet me sipërmarrjet private të nxjerrjes së kromit për 

përmirësimin e kushteve të punës                                                                                                      

3. Do të lobohet për të tërhequr investitorë apo fasoneri që të bëjnë të mundur hapjen e 

vendeve të punës ku rolin kryesor ta zenë gratë                                                                                         

4. Do të mbështeten me projekte dhe subvencionime, gratë bizesmene për vazhdimësinë e 

biznesit të tyre, duke u bërë kështu shtysë për nxitjen e hapjes së bizneseve të tjera si 

produkte artizanale, produkte buqësore, blektorale etj.                                                                                                                                               

5. Do të kryhet nxitja e zhvillimit të biznesit të vogël dhe të mesëm si dhe rritjen e 

punësimit, në Tejzallë e Kocaj                                                                                                


