
 

Успешни изпитания на нови ракети    
 

Академията за отбрана на КНДР проведе успешни изпитания на крилата ракета с голям 

радиус на действие на 11 и 12 сптември 2021. На изпитанията присъства Пак Чен Чон, член на 

Политбюро и секретар на ЦК на Корейската трудова партия, както и други партийни 

ръководители и водещи учени в областа на отбраната.  

Разработката на това стратегическо оръжие беше една от целите за укрепване 

отбранителната способност на страната приети на Осмия конгрес на партията и се 

наблюдаваше специално от ЦК на партията поради неговото значение като още едно 

ефективно средство за възпиране на агресора. Крилатите ракети ще са ценно допълнение на 

балистичните ракети които са на въоръжение в КНДР. Те могат значително да затруднят 

съвременните системи за противоракетна отбрана поради малката височина на полета, ниската 

забележимост и високата маневреност на ракетите. Съвместната атака на крилати и 

балистични ракети максимално усложнява отбрааната. Създаването на такива ракети изисква 

разработването на малки турбореактивни двигатели с много високи характеристики както и на 

съвременни системи за автоматично управление на полета.  

Изпитанията на новата ракета преминаха с успех. Крилатите ракети прелятаха 1500 

километра със средна скорост над 700 км/час и поразиха с висока точност учебните цели. 

Техническите характеристики на двигателите, системите за навигация и контрол на полета и 

на системите за насочване напълно отговарят на зададените по проекта. Ракетите бяха 

изстрелвани от петцевна подвижна пускова установка която се използва и за изстрелване на 

балистични ракети.  

Пак Чен Чон поздрави и благодари от името на ЦК учените и инженерите разработили 

крилатата ракета с голям радиус.  
 

 

Фиг.1 Изстрелване на крилата ракета от петцевна пускова установка 

 

На 15 септември 2021 Пак Чен Чон ръководи учение на балистични ракети с твърдо 

гориво изстрелвани от  железопътни пускови установки. Един полк такива ракети беше 



вдигнат под тревога и извършии учебни изстрелвания. Целите намиращии се на 800 километра 

бяха поразени с висока точност. 

Пак Чен Чон поздрави бойците и командирите за успешната стрелба. 

 

Фиг.2 Изстрелване на балистични ракети от железопътна платформа. 


