
Успешно изпитание  

на нов тип междуконтинентална балистична ракета  

 

На Корейския полуостров беше създадено нетърпимо положение от САЩ, които 

преминаха всякакви граници в опитите си за военни заплахи срещу КНДР и дори си позволяват 

да наричат „провокация“ законното право на тази страна да гарантира своята отбрана. При 

тези условия Стратегическите сили на КНДР извършиха изпитание, за проверка на 

надеждността, на новия тип междуконтинентална балистична ракета „Хвасон-17“. Тази ракета 

е главен приоритет в стратегията на Корейската трудова партия и правителство на КНДР за 

развитие на мощни ядрени сили за възпиране на агресия. Тя беше, за първи път, показана на 

парада по повод 75-та годишнина на Корейската трудова партия на 10 октомври 2020. Първото 

и успешно изпитание се проведе на 24 март 2022. „Хвасон-17“ е двустепенна ракета с течно 

гориво, която е разположена на специален автомобил, който служи за да бъде транспортирана 

и от който може да бъде директно изстрелвана. Според експертите теглото на ракетата 

надхвърля 100 тона и тя може да пренесе 3 тона бойна част на разстояние до 15 хиляди 

километра.  Това я прави най-мощната балистична ракета в света разположена на подвижна 

платформа.   

Изпитанието за проверка на надеждността на „Хвасон-17“ се проведе на 18 ноември 2022 

и се ръководеше от Ким Чен Ун, генерален секретар на Корейската трудова партия и 

президент на Държавния съвет на КНДР. Ракетата беше изстреляна от района на 

международното летище на Пхенян. Тя се издигна на височина 6040,9 километра и прелетя 

разстояние от 999,2 километра като попадна точно в предварително определеното място в 

морето, след полет от 4135 секунди. Както предишните изпитания на стратегически ракети то 

се извърши по специална траектория с много голяма височина за да може да се проследи целия 

полет на ракетата от територията  на КНДР. Изпитаниието ясно доказа надеждността на новото 

и най-мощно оръжие на стратегическите сили на КНДР и неговите изключителни 

характеристики които го правят най-мощното стратегическо оръжие в света. След успешното 

изпитание Ким Чен Ун заяви че опасната ситуация, която САЩ създават около КНДР, изисква 

допълнително да се ускори развитието на подавляваща мощ за ядрено възпиране. САЩ, както 

и Южна Корея и другите техни васални сили, трябва ясно да осъзнаят, че военните заплахи 

срещу КНДР ги водят към гибел и трябва да променят поведението си ако искат сигурност. 

Колкото повече се засилват военните заплахи на САЩ и техните военни маневри в 

непосредствена близост до КНДР, предложенията им за „разширени ядрени гаранции“ към 

техните местни сателити, толкова по-мащабни и решителни ще са ответните военни мерки на 

КНДР.   

Бойците и ръководителите, които участваха в изпитанието, изразиха своето пълно 

доверие и благодарност към Ким Чен Ун, който пристигна при тях, заедно със своето 

семейство, за да ги окуражи и да ръководи персонално това историческо изпитание на 

главното стратегическо оръжие на страната.  



 

„Хвасон-17“ се издига от хоризонтално във вертикално положение  

 

 

Изстрелването на „Хвасон-17“ непосредствено от транспортната машина 



 

Ким Чен Ун ръководи успешното изпитание на мощното стратегическо оръжие 


