
Тържествено откриване  

на най-големия парников комплекс в света 

Парниковият комплекс Рионпо беше завършен и предаден за експлоатация на 10 октомври 

2022, денят на който преди 77 години беше основана Корейската трудова партия. Този проект 

беше главна задача в социалистическото строителство за партията и държавата през тази 

година. Тържествената церомония по откриването на комплекса се проведе на 10 октомври. 

На нея присъстваха генералният секретар на партията Ким Чен Ун, партийни и държавни 

ръководители, строителите от народната армия и бъдещите работници в комплекса.  

Строителството на най-големия парников комплекс в света беше решено на Четвъртия 

пленум на Централния комитет на Корейската трудова партия за да се осигури снабдяването с 

плодове и зеленчуци на крайбрежния град Хамхин, втория по големина град и важен 

индустриален и научен център на страната. Комплексът създава нов стандарт за подобно 

строителство в страната и за нов стил цивилизация в селските райони. Новият комплекс е 

напълно автоматизиран и ще е модел за създаването на нов стил цивилизация в селата. Той е 

символ на любовта на Корейската трудова партия към хората.  

Идеята за комплекса е на Ким Чен Ун, който предлага на мястото на авиобаза на източното 

крайбрежие на страната да се изгради огромен парников комплекс със силите на народната 

армия и сам ръководи строителството.  Офицерите и бойците от Корейската народна армия с 

заеха със задачата с революционен ентусиазъм и направиха чудо като завършиха обекта само 

за 230 дена. Показателно е, че само две седмици след като военната индустрия предаде като 

дар 5500 съвременни земеделски машини на селското стопанство, армията предава като дар 

най-големия парников комплекс в света. Комплексът Рионпо е разположен до брега на морето 

и се състои от 830 модерни блока парници с двойно покритие и хидропонични системи за 

целогодишно производство на плодове и зеленчуци на площ от 280 хектара. В него ще се 

реализира на по-висока степен индустриализацията на производството и повишаване 

производителността на труда в селското стопанство. Част от парниците са с геотермално 

отопление и в тях ще се отглежда разсад през цялата година. Производството в останалите 

парници ще се извършва без да е нужно отопление. За покритие на парниците се използва нов 

тип фолио с висока якост. Автоматизираната система позволява разтвора за подхранване на 

растенията, който се връща след използването му, да се стерилизира , да се добавят в него 

хранителни вешества и да се използва отново, което спестява значително количество тор.За 

работниците в комплекса е построено цяло селище с 1000 модерни жилищни сгради, училища, 

културен дом, спортни съоръжения и всички останали необходими услуги. Като цяло 

комплексът и селището за работниците в него, ще е образец за социалистическото земеделие 

и за архитектура в селата. Подобни комплекси ще се изграждат във всички провинции на 

страна.  

Ким Чен Ун изказа своята благодарност на военните строители, които изградиха всичко 

това, на празно поле и само за броени месеци, и подчерта, че такова чудо е по силите само на 

революционната народна армия. Успешното завършване на парниковият комплекс Рионпо е 

демонстрация непобедимата сила на социализма стопанин на който е народа. Този сициализъм 

ще се развива стремително към всеобщо благоденствие въпреки всички опити за неговото 

задушаване. 



 

 



 

 

 


