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Строителството  
на независима социалистическа  
икономика под ръководството 

на Ким Ир Сен в КНДР  

След освобождението от японско колониално господство ико-
номиката на Корея беше типична за колониална страна. Ако 
имаше изградена някаква промишленост тя беше насочена към 
добив и износ на местни суровини за Япония. През август 1953, 
коментирайки наследството на японските колонизатори, Ким Ир 
Сен посочи: „Принудени от нуждата японските империалисти, 
в последните години от тяхното господство, изградиха в на-
шата страна деформирана индустрия от колониален тип. Те 
правеха това не от някаква грижа за развитието на нашата 
страна и доброто на нашия народ. Те създаваха промишлени 
предприятия на места удобни за транспортирани на мате-
риали от Корея за тяхната страна, с единствената цел за ко-
лониален грабеж“. На практика не съществуваше такъв 
ре   шаващ отрасъл на промишлеността и на икономиката като 
цяло какъвто е машиностроенето. По време на войната, амери-
канските империалисти унищожиха и малкото което беше напра-
вено по време на японското господство. Към това трябва да 
прибавим и пълната липса на инженерно-технически кадри както 
и учебни заведения за тяхната подготовка. Така, че на корейския 
народ му се наложи да започне индустриализацията на практика 
от нулата през лятото на 1953 г.  

Първият тригодишен план за възстановяването на народното 
стопанство, при което беше надминато довоенното произ -
водство, беше изпълнен за 2 години и 8 месеца до 1956 година 
под личното ръководство на другаря Ким Ир Сен. Корея премина 
от възстановяване към изграждане на новата материална база 
на социализма с петилетния план (1957-1961), който беше из-
пълнен за 2 години и 6 месеца по промишленото производство, 
а по всички показатели през 1960 година. През това време бяха 

2



заложени основите на социалистическата индустриализация и 
фундамента на самостоятелната национална икономика. 

От 1961 започва изпълнението на първия 7 годишен план. 
Поради сложната международна обстановка и конфронтацията 
със САЩ тази план беше изпълнен със закъснение от 3 години 
през 1970 година. Това беше периода в който беше осъществена 
социалистическата индустриализация на страната и завършено 
изграждането на самостоятелна национална икономика.  

Следващият шестгодишен план (1971-1976) беше изпълнен 
по обема промишлено производство за една година и 4 месеца 
предсрочно, а по всички показатели през 1976 г. Вторият седем-
годишен план беше успешно изпълнен в периода 1978-1984 го-
дина. Всички отрасли на народното стопанство бяха снабдени с 
нова съвременна за времето си техника през този период.       
Следващите две години се провеждаше подготовка на народното 
стопанство за следващия трети седемгодишен план (1987-1993) 
който остана неизпълнен поради прекъсване на сключените тър-
говски споразумения със СССР и другите социалистически 
страни в резултат на рухването на социализма в тези страни.  
Какви бях резултатите постигнати за този период от 40 години 
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Ким Ир Сен на трибуната по време на Шестия конгрес  
на Корейската трудова партия (1980г.)



когато КНДР се развиваше под прякото ръководство на Ким Ир 
Сен и в сътрудничество със СССР и социалистическите страни 
от Европа.  

Производството на електроенергия до стигна 52 милиар да ки-
ловатчаса през 1986 година като половината се произвеждаше 
от  во д  но електрически централи, другата половина от топлоцен-
трали на местни въг лища. Въведен бе ше в експлоатация първия 
опитен графитов ядрен реактор с електрическа мощност 5 ме-
гавата и гориво при роден (необогатен) уран. Този реактор работи 
успешно и до днес. 

Добивът на въглища нарасна 1,5 милиона тона през 1946 до 
78 милиона тона през 1986 година. Огромно развитие получи ме-
талургията като производството на черни метали достигна 6,73 
милиона тона през 1986 или 1346 пъти повече от 1946 година. 
Най-важните постижения в идустриализацията на страната без-
спорно бяха постигнати в най-сложния и решаващ отрасъл на 
индустрията- машиностроенето, наричан „сърцето на индустри-
ята“. Машиностроенето практически не съществуваше и то се 
развиваше с приоритет в периода на социалистическа индустри-
ализация. Обема на производството на машиностроенето на-
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Строеж на комбината за производство на виналон (изкуствена коприна)



расна 1690 пъти през 1986 година в сравнение с 1946. През 1986 
година машиностроенето обезпечаваше със собствено про-
изводство 98 % от необходимите машини за всички останали от-
расли на народното стопанство. По лична инициатива на Ким Ир 
Сен през 1959 година се разгърна движението от всеки струг да 
се произведе още един нов струг и до края на годината бяха про-
изведени нови 13 хиляди металорежещи машини, което много 
специалисти считаха за невъзможно. Изобщо заслугата на дру-
гаря Ким Ир Сен за разбиване на страха пред техниката е огро-
мен. Корея усвои производството на всички, включително 
най-сложните, съвременни металообработващи машини на най-
високо световно равнище.   

По-същия начин започна и производството на автомобили и 
трактори през 1958 година под личното ръководство на Ким Ир 
Сен който вдъхваше кураж и подкрепяше с всички средства кон-
структорите. Към 1986 година в КНДР вече се произвеждаха ка-
миона с товароподемност от 2,5 до 40 тона, всички видове 
трактори, всички необходими на страната земеделски машини, 
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Първият корейски трактор (1958 г.)



всички видове вагони, съвременни електрически и дизелови ло-
комотиви, кораби с водоизместване до 20 хиляди тона, булдо-
зери, ескаватори, парни и водни турбини, електрогенератори, 
всички видове кранове и комплексно оборудване за металурги-
чески, химически, циментови и други заводи. Тук е мястото да 
споменем, че КНДР произвеждаше и цялата необходима на стра-
ната военна техника, в това число съвременни балистични ра-
кети, и изнасяше такава продукция. Забележителни успехи бяха 
постигнати и в химическата промишленост и производството на 
строителни материали. Производството на химически торове 
достигна 5,2 милиона тона, на синтетични влакна 126 хиляди 
тона, а на цимент 12 милиона тона. За сравнение през 1946 го-
дина синтетични торове и влакна изобщо не се произвеждаха, а 
цимент се произвеждаше само 0,13 милиона тона или близо 100 
пъти по-малко от 1986.  

Леката промишленост и селското стопанство също се раз-
виваха с бурни темпове. Производството на тъкани нарасна 312 
пъти от 1946 до 1986 година  и достигна 600 милиона метра. Про-
изводството на стоки за бита нарасна 1926 пъти за периода 
1946-1986, а на обувки нарасна 326 пъти. В селското стопанство 
на всеки 100 хектар обработваема земя бяха осигурени 7 трак-
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Помощ за пострадалите от наводненията в Южна Корея (1984 г.)



тора, и 1,5 камиона като бяха изцяло механизирани всички зе-
меделски работи. Бях осигурени по 2 тона торове на хектар об-
работваема земя. През 1984 година беше събрана рекордна 
реколта от 10 милиона тона зърно, а улова на риба достигна 2,4 
милиона тона (увеличение 11 пъти в сравнение с 1946).  

Външната търговия се извършваше главно със социалисти-
ческите страни като през 1985 година експорта беше за 6,1 ми-
лиарда долара, а импорта 5,6 милиарда долара.  

На базата на икономическите успехи ускорено се повиша-
ваше жизненото равнище на хората. Например заплата на ра-
ботници и служителите нарасна средно с 31,5 % само през 
периода 1975-1980, при неизменни цени. От 1974 година в КНДР 
са отменени всички данъци и такси и това е първата и един-
ствена досега държава в която доходите в бюджета идват изцяло 
от печалбите на държавните и кооперативни предприятия. Жи-
лищното строителство също е изцяло за сметка на държавата и 
жилищата се получават безплатно. Образованието на всички 
степени, медицинската помощ, включително лекарствата, почив-
ката в почивна станция, включително пътуването, са безплатни.  
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Японски граждани от корейски произход емигрират в КНДР.  
От 1959 до 1984 година над 89 хиляди емигрират от Япония в КНДР.



Пенсионната възраст за жените е 55, а за мъжете 60 години. 
Майките с 3 и повече деца работят 6 часа, а получават пълна за-
плата. Всичко това са социални придобивки извоювани още през 
60-те и 70-те години на миналия век, които не бяха премахнати 
и през най-тежкия период в края на 20 век. Безплатната меди-
цинска помощ е въведена от 1 януари 1953 година, преди края 
на Корейската война. Средната продължителност на живота в 
страната нарасна от 38,4 години през 1940 до 74,3 години през 
1986 година или близо 2 пъти, което един от най-високите тем-
пове в света и най-добър индикатор за повишаване жизненото 
равнище на хората.  

След рухването на социализма в СССР и страните от Из-
точна Европа, КНДР навлезе в периода известен като „трудния 
поход”. Ставаше дума за оцеляване или гибел на социализма не 
само поради прекъснатите икономически връзки и икономичес-
ката блокада наложена от САЩ, но и поради необходимостта от 
значително увеличаване средствата за отбрана поради нарас-
налата заплаха от агресия. Към това се добавиха и невижданите 
природни бедствия (наводнения), през 1995-1998 година, които 
също нанесоха огромни загуби на икономиката от порядъка на 
10 милиарда долара. Този период на изпитания беше успешно 
преодолян от народа под ръководството на достойния продъл-
жител на делото на Ким Ир Сен, другарят Ким Чен Ир. И когато 
всички недоброжелатели предричаха неминуемата гибел на со-
циализма в Корея, през 1998 година, като символ на успеха в 
преодоляване на изпитанията, беше изстрелян успешно първия 
корейски спътник със собствена ракета-носител.  

В началото на 21 век страната навлезе в нов етап на развитие, 
като беше възстановено равнището на производство от периода 
преди „трудния поход”. След смъртта на Ким Чен Ир строител-
ството на независима социалистическа икономика продължи под 
ръководството на младия и енергичен лидер Ким Чен Ун, като 
бяха постигнати забележителни успехи.  

Основната цел на новия етап от икономическо развитие на 
КНДР е изграждането на „велика, благоденстваща и могъща дър-
жава”. Този период беше изпълнен както с изключителни пости-
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жения в развитието на науката, технологиите и икономиката, 
така и с бързото повишаване жизненото равнище на народа. На 
първо място се извърши коренна модернизация на почти всички 
основни производствени мощности на основата на най-съвре-
менна техника произведена от собствените предприятия. Друга 
особеност на модернизацията беше изменение суровинната 
база на редица ключови предприятия така, че да използват само 
местни суровини. Например черната металургия овладя нова 
технология за производство на метал при която не се използва 
вносен кокс. Производството на синтетични торове вече изпол-
зва местни въглища, вместо мазут, като основна суровина.  
Изградени бяха много нови големи, средни и малки водноелек-
трически централи с което значително нарасна мощността на на-
ционалната енергетика. Огромно постижение е изграждането, 
със собствени сили, на инсталация за обогатяване на уран. Ов-
ладяването на тази технология ще позволи да се осигури ядрено 
гориво за бъдещите собствени ядрени реактори с обикновена 
вода. Първият такъв опитен реактор в момента се изгражда без 
никаква външна помощ. В машиностроенето започна про-
изводството на металообработващи машини с цифрово 
програмно управление на най-високо световно равнище. 
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Масово се развива и производството на собствена компютърна 
техника и използването и във всички сектори на народното сто-
панство. Забележителните успехи в развитието на ядрените тех-
нологии имат решаващо значение както за независимата 
на ционална енергетика, така и за отбраната на страната. Друго 
научно-техническо постижение с голямо значение за военни и 
мирни цели са успехите в развитието на ракетната техника. На 
базата на развитието на тежката промишленост и машинострое-
нето бързо се развиват и леката индустрия и земеделието и се 
повишава жизненото равнище на народа. Не може да има съм-
нение, че в КНДР, под ръководството на Ким Чен Ун, се реали-
зира мечтата на президента Ким Ир Сен, да се изгради мощна и 
независима социалистическа държава, общество на благоден-
ствието и устойчивото развитие на базата само на собствени 
сили и ресурси. 
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Завърши строителството  
на 10 000 апартамента в Пхенян  
Генералният секретар Ким Чен Ун инспектира последните до-

вършителни работи по изграждането на нов квартал с 10 000 
апартамента в Пхенян. Той беше съпроводен от други ръководи-
тели на Корейската трудова партия както и от непосредствените 
ръководители на строителството.  

Изграждането на тези 10 000 апартамента се извърши в рам-
ките на първата година от петгодишния план за изграждането на 
50 000 апартамента в столицата Пхенян, приет на Осмия конгрес 
на Корейската трудова партия. Посещението и инспекцията се 
извърши точно една година след началото на строителството. 
Този забележителен успех се дължи както на добрата организа-
ция на работата, така и на ентусиазма на строителите.  

Новият квартал е с площ 56 хектара и в него са издигнати жи-
лищни сгради в съвременен стил в това число и 80 етажни. Из-
градени са всички необходими училища, детски градини, 
по ликлиники и т.н. Особено внимание е отделено на търговските 
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обекти и на изграждането на няколко парка, които да отговарят 
на изискванията на социалистическата цивилизация.   

Ким Чен Ун се запозна с напредъка на строителството и из-
рази задоволство от неговото качество. Той особенно подчерта, 
че точно този квартал показва как архитектурата на страната се 
е издигнала на по-високо равнище. Опитът получен при това 
строителство трябва да се използва в цялата страна за ускоря-
ване строителството на други подобни жилищни квартали.  

Ким Чен Ун заяви, че се гордее с изграждането на 10 000 мо-
дерни апартамента само за една година и този успех показва 
възможностите на икономиката, която се базира само на собст-
вените сили, да повишава жизненото равнище на народа. Той 
отново високо оцени усилията на строителите и проектантите да 
гарантират високо качество на проектиране и строителство и из-
рази сърдечна благодарност към тях от името на партията и пра-
вителството. 

В съвсем близко бъдеще ще бъде проведена церемонията по 
завършване на обекта и хората ще започнат да се настаняват в 
новите жилища в навечерието на 110 годишнина от рождението 



на Президента Ким Ир Сен. Припомняме, че жилищата в КНДР 
се получават безплатно и за тях не се плаща никакъв наем. Но-
водомците получават документ за ползване на новото жилище 
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от държавата. Новият квартал в Пхенян е само началото на ця-
лостното обновяване на столицата на страната. Подобно обно-
вяване се предвижда и в провинциалните градове и в селата.  
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Забележителна демонстрация  
на военната мощ на КНДР  

 

Успешно изпитание на нов тип  
междуконтинентална балистична ракета 

 

На 24 март 2022 в КНДР се проведе успешно изпитание на 
новата свръхмощна междуконтинентална балистична ракета 
Хвасон-17. Изпитанието се извърши под непосредственото ръ-
ководство на върховния ръководител на КНДР Ким Чен Ун. След 
дълбок анализ на международната ситуация и нарастващото во-
енно напражение на Корейския полуостров, поради неизбежната 
дългосрочна конфронтация с империализма на САЩ и заплахата 
от ядрена война, Ким Чен Ун разработи отбранителна стратегия 
предвиждаща развитие на мощни ядрени сили за възпиране на 
агресора. Тази стратегия беше приета на Осмия конгрес на Ко-
рейската трудова партия. Един от главните приоритети в стра-
тегията беше разработването на нов тип свръхмощна меж -
дуконтинентална балистична ракета. Ким Чен Ун непосредствено 
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насочваше работата по разработката на новата ракета, която да 
бъде символ на мощта на страната и основно ударно средство 
на ядрените стратегически сили за възпиране.  Учените и инже-
нерите успяха да разработят новия тип ракета в кратки срокове. 
На 24 март 2022 настъпи историческият момент на изпитание 
на новото оръжие. По заповед на Генералния секретар специ-
алното поделение на стратегическите сили, носещо почетното 
име „Червено знаме“, изстреля огромната ракета от района на 
международното летище на Пхенян.   

Хвасон-17, по единодушното мнение на специалистите, е 
най-мощната стратегическа балистична ракета в света разполо-
жена на подвижна платформа. Тя е с тегло над 100 тона, изпол-
зва течно гориво и се транспортира от уникален автомобилен 
транспортьор с 11 оси, който служи и като пускова установка. 
Изпитанието се извърши по специална траектория, която беше 
използвана при всички изпитания досега на междуконтинентал-
ните балистични ракети на КНДР. Ракетата лети почти верти-
кално нагоре и достига голяма височина, но пада сравнително 
близо до мястото на изстрелването. Това се прави по следните 
причини: 
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– за да не се налага ракетата да прелети над съседни дър-
жави и да бъде гарантирана тяхната безопасност; 

– да може да се проследи по-надеждно нейния полет от те-
риторията на КНДР; 

–  механичните и топлинни натоварвания върху бойната част 
на ракетата, при навлизането и обратно в атмосферата, са ня-
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колко пъти по-големи в сравнение с траекторията при която се 
достига максимална далечина на полета. 

При изпитанието Хвасон-17 достигна височина от 6248,5 ки-
лометра и след 4052 секунди порази, с висока точност, цел на-
мираща се на 1090 километра от мястото на старта. При полет 
по оптимална траектория максималната далечина би достигнала 
над 17 хиляди километра. За сравнение при предишното изпи-
тание на по-малката междуконтинентална ракета Хвасон-15, 
през 2017, тя достигна височина от 4450 километра. Изпитанието 
на Хвасон-17 показа, че новата ракета напълно отговаря на 
всички проектни технически данни и изисквания. 

Ким Чен Ун с гордост отбеляза, че този успех е забележи-
телна демонстрация на силата на независимата национална от-
бранителна индустрия на КНДР. Това е победа на целия корейски 
народ, който подкрепи партията в създаването на ядрени сили 
за възпиране на агресията и по този начин гарантира мира и си-
гурността на страната.  Всеки агресор трябва да си дава сметка, 
че ще плати много висока цена ако посмее да заплаши сувере-
нитета на КНДР. 






