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KEK: Kostoja e mbylljes së ”A”-së do të jetë 400 milionë euro

Artikujt tjerë
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Prishtinë, 16 shtator – Korporata Energjetike e Kosovës vazhdon të këmbëngulë që termocentrali “Kosova A” duhet

të mbetet në funksion deri në lëshimin në punë të njësive të reja gjeneruese. Ky qëndrim i KEK-ut rreth jetëgjatësisë

së “Kosovës A” bie në kundërshtim me kërkesën e BE-së dhe zotimin e Qeverisë së Kosovës që A-ja duhet të

pushojë së punuari në fund të vitit 2017. KEK-u ka paralajmëruar se mbyllja eventuale e A-së para se të nisë

prodhimi në “Kosovën e Re” do të shtojë nevojën për import të energjisë elektrike pasi prodhimi vendor dhe kërkesa

për energji të kenë dallime të mëdha. Kostoja e importit për mbulim të kërkesës, sipas tyre, do të mund të shkonte

deri në 400 milionë euro brenda një viti (gjerësisht në “Kohën Ditore”).
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Po mir, ju zotrij ndegjoni kshilltarte huaj te cilt per kshillat e veta gjenijale marrin dhjetra miliona, derisa humbjet e

pastajme me qindra miliona me i paguajt buxheti i kosoves. See ajo i konvenon gjithashtu edhe pronarit te

ardhshem i termo elektranave. Nji lop e cila te qet qumsht ti preje, e pastaj ti bleje qumshtin prej meje. Ha ha ha.

Qesh me zor kur shef me sy tu mizerje e perte mizerjesh.
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