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В този брой: 
 
Ø Ким Чен Ир ще остане завинаги 
с нас  
 

Ø 10 години в алеята на безсмърт -
ните 
 

Ø КНДР страна без епидемия   
 

Ø Осми конгрес на Корейската 
трудова партия 
   

Ø Ким Чен Ун ръководи на място 
изграждането на град Самжион 
 



Ким Чен Ир ще остане завинаги с нас 

Ким Чен Ир е роден на 16  февруари  1942 в семейството на 
вожда на корейската революция Ким Ир Сен и видната револю-
ционерка Ким Чен Сук  в тайния партизански лагер в планината 
Пекту. Това е времето на героичната въоръжена борба на корей-
ския народ, ръководена от Ким Ир Сен, срещу японското коло-
ниално господство. Три години по-късно тази борба ще се 
увенчае с победа и освобождение на Корея.  

Няколко години след освобождението над корейския народ 
надвисна отново заплахата да загуби своята независимост. Аме-
риканският империализъм извърши въоръжена агресия на Ко-
рейския полуостров за да унищожи новата социалистическа 
корейска държава, създадена в северната част на страната. Под 
ръководството на Ким Ир Сен корейския народ извоюва истори-
ческа победа над американските империалистически агресори 
и техните сателити в Отечествената освободителна война 1950-
1953 г. След войната страната беше възстановена от разруше-
нията и започна нейното успешно развитие по пътя на 
со циализма.  

По това време, от септември 1950 до август 1960, Ким Чен 
Ир завършва своето начално и средно образование. През годи-
ните на войната Ким Чен Ир е непрекъснато до великия вожд 
Ким Ир Сен, присъства на заседанията на политическото и во-
енно ръководство и нагледните уроци които получава през този 
период имат огромно влияние върху формирането на неговата 
личност и са незаменима школа за обучение и възпитание на бъ-
дещия ръководител. Той е политически много активен и през 
1957 г. става ръководител в Младежката демократическа лига в 
своята гимназия. Освен това проявява голям интерес към техни-
ката. Прекарва часове в работилницата по трудово обучение и 
поправя двигатели на камиони и електромотори. Висше образ-
ование Ким Чен Ир получава в университета Ким Ир Сен от сеп-
тември 1960 до март 1964.  Завършва  през 1964, но паралелно 
с това изучава  и военни науки. Трябва да се подчертае, че още 
като ученик в гимназията и студент Ким Чен Ир проявява изклю-
чителни интереси и способности в редица области и на първо 
място в областта на философията и вое нното дело. По това 
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време се оформят и неговите основни идеи и възгледи, които по-
късно ще се превърнат в неговия безценен принос за развитието 
на идеите чучхе и сонгун. 

На 22 юли 1961 година, още като студент, Ким Чен Ир е приет 
в Корейската трудова партия. А от 18 юни 1964 година започва 
неговата работа в апарата на ЦК на Корейската трудова пар-
тия, отначало като инструктор, след това завеждащ сектор, 
заместник-завеждащ отдел и завеждащ отдел.  Това е вто-
рата незаменима школа която той преминава запознавайки 
се с всички нива на партийната работа.  

През октомври 1972 на V Пленум на ЦК на КТП Ким Чен Ир 
е избран за член на ЦК на партията, а през септември 1973 на 
VII Пленум за секретар на ЦК.   

През октомври 1980 на VI конгрес на КТП Ким Чен Ир е из-
бран член на Политбюро на ЦК КТПК, секретар на ЦК партии и 
член на Централния военен комитет на партията. През 70-те и 
80-те години на 20 век Ким Чен Ир е вече забележителен ръко-
водител на партията. В страната го познават и обичат и той е на-
ричан „любимия ръководител“. По това време той успешно 
работи за изграждане идеологическото единство в партията и на 
цялото общество, което е една от неговите най-забележителни 
заслуги.  

Ким Чен Ир на студентска бригада – май 1961
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Ким Чен Ир има огромен принос и за развитието на идеите 
чучхе, ръководните идеи на корейската революция. Най-точна 
оценка за заслугите на Ким Чен Ир в развитието на идеите чучхе 
дава великия вожд Ким Ир Сен. Той казва: „Ако аз посях семе-
ната на идеите чучхе, то Ким Чен Ир отгледа от тях гъста гора“.  

През май 1990  Ким Чен Ир е избран за първи заместник-
председател на Държавния комитет за отбрана на КНДР, през де-
кември 1991 е назначен за Върховен главнокомандващ на 
Корейската народна армия, през април 1992 му е присвоено зва-
нието маршал, а през април 1993 е вече председател на Дър-
жавния комитет за отбрана. Това са годините когато социализма 
беше разрушен в СССР и страните от Източна Европа и иконо-
мическите връзки на тези страни с КНДР бяха на практика пре-
къснати. Към това се добавиха и невиждани в историята 
природни бедствия. Опитвайки се да използва създалата се си-
туация, американския империализъм, засили натиска във всички 
области за да задуши социалистическа Корея. Започна периода 
известен като „Трудния поход“, по подобие на такъв труден пе-
риод за партизаните преди освобождението на страната. Не дос-
тигаха суровини, горива, електроенергия. Пропагандата на 
империализма  всяка година обявяваше неизбежната гибел на 
КНДР в близките месеци. През 1994, ни напусна завинаги и ве-
ликия вожд Ким Ир Сен. Цялата отговорност за съдбата на ко-
рейската революция, за бъдещето на страната и народа легна 
върху Ким Чен Ир. В този период Ким Чен Ир прояви своята не-
поколебима решителност и издигна знамето на идеите Сонгун 
за защита на социализма в условията на империалистическо об-
кръжение и непосредствена заплаха от агресия. Той посочи Ко-
рейската народна армия като главна сила на революцията при 
новите условия не само за защита на завоеванията на социа-
лизма, но и в социалистическо икономическото строителство. 

Под лозунгите „Нека да вземем в своите ръце и национал-
ната отбрана и социалистическото строителство“ и „Когато пар-
тията реши, ние можем да направим всичко“ бойците на КНА 
извършиха чудеса в изграждането на най-важните обекти за ико-
номическото развитие на страната. Ентусиазмът на воините-
строители се предаде и увлече целия народ и така бяха 
преодолени успешно най-тежките проблеми в индустрията и сел-
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ското стопанство. Забележителни успехи бяха постигнати и в 
производството на торове, изкуствени влакна и черни метали на 
базата на местни суровини, изграждането на голям брой малки 
хидроцентрали и т.н. 

От решаващо значение за оцеляването на КНДР имаха и ус-
пехите на корейските учени и инженери в развитието на ракет-
ните и ядрени технологии. Те успяха успешно да изстрелят два 
изкуствени спътника със собствени ракети и да извършат две ус-
пешни ядрени изпитания под ръководството на Ким Чен Ир. При 
Ким Чен Ир науката и технологиите на КНДР в областта на елек-
трониката, струговете с цифрово-програмно управление, ракет-
ните двигатели, изотопното обогатяване на урана и т.н. 
дос  тигнаха световно равнище.  

През октомври 1997 Ким Чен Ир беше избран за генерален 
секретар на КТП. Той неизменно беше избиран и за председател 
на Държавния комитет за отбрана на КНДР от Върховното на-
родно събрание. Ким Чен Ир работеше без сън и отдих: влагаше 
цялата си душа и сили и под неговото ръководство корейския 
народ не само преодоля периода на „Трудния поход“, не само 
създаде мощен потенциал за възпиране на  империалистичес-
ката агресия, но и постави основите на могъща и процъфтяваща 

Ким Чен Ир инспектира микро ВЕЦ (януари 1998) 
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социалистическа държава, на бър-
зото повишаване жизненото рав-
нище на народа на базата на 
собствени технологии и местни суро-
вини. Свръхнапрегнатият режим на 
работа и непрекъснатите пътувания 
за ръководство на място обаче не 
останаха без последствия. И на 17 
декември 2011, само два месеца 
преди своята 70-та годишнина и 4 
месеца преди 100 годишния юбилей 
от рождението на Ким Ир Сен, него-
вото сърце спря да тупти в резултат 
на внезапно заболяване предизви-
кано от систематична преумора и на-
прежение.  

Внезапната смърт на Ким Чен Ир 
беше огромна загуба за корейския 
народ. Но той успя да подготви свой 
достоен заместник и това е една от 
най-важните му заслуги към делото 
на корейската революция.  

Ким Чен Ун, продължи делото на 
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Той има 
пълното доверие на партията, ар-
мията и народа и на Осмия конгрес 
на Корейската трудова партия беше 
избран за Генерален секретар на 
партията.  

Под негово ръководство беше 
успешно изпълнена задачата за съз-
даване на ракетно-ядрен потенциал 
за възпиране на империалистичес-
ките агресори. Основните усилия на 
страната днес са насочени към уско-
рено и независимо икономическо 
развитие и повишаване жизненото 
равнище на народа. Благодарение 

На 31 август 1998 беше 
изстрелян първия 
корейски спътник с 
ракетата Пектусан

6



на усилията на КНДР беше намалено напрежението на полуост-
рова и бяха осъществени срещи с президентите на Южна Корея 
и на САЩ. Подписани бяха важни споразумения за гарантиране 
мира и КНДР направи едностранно редица важни стъпки за мир 
като жест на добра воля. Ако здравият разум надделее и САЩ 
изоставят своята провалила се политика на враждебност, сан-
кции и заплахи към КНДР и поемат подадената ръка за мир то 
това ще отговаря както на интересите на корейския народ от Се-
вера и Юга, така на интересите на всички народи от региона и 
не на последно място и на интересите на народа на САЩ. 

 Днес КНДР уверено напредва по пътя на изграждането на 
могъща военно и политически, силна и независима икономи-
чески  социалистическа държава, на устойчиво развитие и на по-
вишаване жизненото равнище на народа.  
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10 ГОДИНИ  
В АЛЕЯТА НА БЕЗСМЪРТНИТЕ 
 

Преди десет години, на 17-
и декември почина другарят 
Ким Чен Ир, Председател на 
Държавния комитет по отбра-
ната на Корейската народно-
демократична република. 

На този ден много хора по 
света си спомнят за него и по-
читат паметта му. 

Политически ветеран с ог-
ромни заслуги към социа-
лизма, той ще остане в 
паметта на човечеството с 
дълбочината на философс-
ката си мисъл, със своята ви-
сока нравственост и с 
искреното си човеколюбие. 

В областта на филосо-
фията другарят Ким Чен Ир творчески развива идеите на другаря 
Ким Ир Сен за ролята на субективния фактор в развитието на 
обществото, с което се превръща в основоположник на нова фи-
лософия. Тази философия поставя човека в центъра на Вселе-
ната не само като най-висш неин продукт, но и като самоосъзнат, 
съзнателен и творчески неин преобразувател. Както посочва дру-
гарят Ким Чен Ир, „Не на обективните условия, а на човека 
принадлежи решаващата роля в историческото раз-
витие”. Пак другарят Ким Чен Ир допълва, че общественото 
движение наистина е движение на материята, „Само че – до-
пълва той – в природните движения субект не съществува, 
а в същото време в общественото движение има такъв.” 

От решаващата роля на субекта пълководецът извежда и 
най-важните особености за пълноценното му съществуване. 

Ким Чен Ир посочва три момента, без които е невъзможно 
да се води щастлив и пълноценен човешки живот: 

8



• Изясняване и разясняване на истинската същност на 
достойния човешки живот; 

• Животът на човека да протича неизменно в дух на дру-
гарство, сплотеност и колективизъм; 

• Изясняване и разясняване на ценноста на човешкия 
живот като най-висшата ценност в природата; 

Опирайки се на принципа на другаря Ким Ир Сен, гласящ 
„Да се прекланяме пред народа като пред слънце!”, друга-
рят Ким Чен Ир достига до извода, че най-важното качество на 
истинския ръководител е да обича своя народ и да посвещава 
цялата си същност на осъществяването на народните интереси. 
В тази връзка той пояснява следното: „За да може в социалис-
тическото общество да се провежда истинска високон-
равствена политика, трябва да се издигне такъв 
политически ръководител, който притежава чувство на 
безгранична любов към народа. Политическият ръково-
дител при социализма трябва да има не само способ-
ности, но преди всичко да въплъщава в себе си 
благородна нравственост, проявяваща се в чувството 
на безкрйна любов към своя народ.” 

Или както казва другарят Ким Чен Ир, любовта към човека и 
грижата за народния живот са пробният камък, проверяващ ис-
тинските достойнства на всеки революционер и политик, а живот, 
посветен на народните маси е най-прекрасния и благородния. 
Тези принципи са основа на основите на неговата политика. 

Какво различава неговата нова политическа философия от 
политическата философия на широко известният, традиционен 
марксизъм-ленинизъм? 

Класическият марксизъм-ленинизъм определя политиката в 
класовите общества като „отношения между класите”, изразя -
ващи се в класова борба за защита и осъществяване на техните 
базисни, икономически интереси, чийто венец е диктатурата на 
пролетариата. Това е голяма крачка напред за преодоляване на 
представите за политиката като средство за подчиняване волята 
на масите на волята на господстващите малцинства и по съ-
щество е вярно, но e недостатъчно за отразяване на облика и 
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същността на народните маси, които осъществяват политичес-
ките действия. 

Другарят Ким Чен Ир определя политиката като общест-
вена функция, призвана в единен порядък да организира и 
управлява всички членове на обществото в съответст-
вие с изискванията и интересите на определени класи или 
на обществения колектив. 

Ако икономиката е обществена функция, осъществяваща 
производството, разпределението, обмена и потреблението на 
материалните блага, то политиката като обществена функция 
осъществява управлението на действията на хората в единен 
порядък съобразно съответни, изведени като приоритет общест-
вени интереси.  Въпреки, че ядрото на тези интерси е концен-
трираният израз на икономиката, те са относително обособени 
и имат свое собствено, относително самостоятелно битие. 

Когато политиката се провежда съгласно изискванията на со-
циалистическия обществен колектив, това означава, че тя се 
провежда в съответстие с изискванията и потребностите на хо-
рата към повече самостоятелност и независмо, че управлението 
се извършва представително, от избраните от народа предста-
вители, а не винаги пряко и директно, то е израз на народната 
самостоятелност. Или, както подчертава другарят Ким Чен Ир, 
политиката е призвана да обединява хората и да управ-
лява тяхната дейност по преобразуване на природата и 
обществото, т.е. да насочва, организира и контролира 
човешката творческа дейност. И за да може да се осъщест-
вява тази управленска дейност, на първо място трябва да се 
постави и осъществи управлението на човешкото съз-
нание. Понеже политиката в класовите общества винаги има 
класов характер, политиката, която произтича от потребностите 
и интересите на народа, е народна политика, принадлежаща на 
народа и произтичаща от него, а политката, която е функция от 
потребностите и интересите на експлоататорските класи не е на-
родна, а на неговите експлоататори. 

Политиката, изградена върху идеите чучхе, е истин-
ска социалистическа политика и представлява общест-
вена функция за обединяване и управление на трудовите 
хора - осъществяваща се чрез изграждане на тяхната съз-
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нателност, чрез възпитаване в дух на самостоятелност, 
чрез насочване на тяхната творческа енергия - с една 
единствена цел: преобразуване на природата и общест-
вото в интерес на тези трудови хора. 

Това научно определение е най-вярното определение, за-
щото поставя в центъра народните маси и техните цялостни ин-
тереси, а не тясно-икономическите или интересите на шепа 
представители на привилегированите класи и техните слуги. 

По отношение на народа политиката на Корейската трудова 
партия е политика на любов и доверие, опираща се върху социа-
листичеката нравственост. Характеризирайки  тази политика, 
другарят Ким Чен Ир изтъкваше следното: „Политиката на на-
шата партия е политика на доверие и любов към народа, 
тя е високонравствена политика.” 

Обществена функция, изграждаща сред народа сплотеност, 
любов и доверие – такава е политиката, поставяща в центъра на 
своето внимание интересите на народните маси. Тя е действе-
ното отрицание на политиката, провеждана от експлоататорските 
класи. Политиката на експлоататорските класи от началото до 
края си е политика на угнетяване и експлоатация на народа, по-
литика на тези, които предават, продават и ненавиждат своя 
народ. 

Възможността да се провежда политика на сплотеност, раз-
бирателство, любов и доверие сред масите произтича не от ня-
какви абстрактни хуманнистични хрумвания, нагласи и 
съображения, а от действителното обстоятелство, че народът от 
обект на политиката се е превърнал в неин стопанин. Постигайки 
политическа и икономическа свобода след победа в класовата 
битка, трудoвите хора превръщат политиката в действително на-
родна. Затова и главното съдържание на политиката, основана 
на идеите чучхе, са безграничната любов и системно проявява-
ното доверие към народните маси. Народът е най-ценното съ-
щество в света и е негов собственик и стопанин. Ето защо 
политиката на любов към народа се изразява в издигането на на-
родните потребности и на народния интерес в най-висша цен-
ност, а последователната защита и реализация на тази ценност 
в самоотвержена служба на народа е проява на най-висшите чо-
вешки добродетели и същевременно е най-висш човешки дълг. 
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В управленската философия, разработена от Ким Чен Ир по 
отношение на вождовете на революцията, има още един осново-
полагащ момент – за да станеш ръководител, ползващ се с 
поддръжката и доверието на своя народ, трябва да имаш 
способностите и качествата на народен водач и задово-
лително да изпълняваш неговия дълг и роля. Личните ка-
чества, умения и способности на истинския ръководител не са 
дадености, получени от само себе си. Те се изграждат, укрепват, 
развиват и проявяват върху основата на неговите политически 
убеждения, прилагани в ежедневната практика. И Ким Чен Ир 
неуморно работеше, за да изгражда тези качества както у себе 
си, така и в корейските ръководители от всички йерархични сте-
пени и всички поколения. Такива качества под неговото ръко-
водство бяха изградени и в днешния Председател на държавния 
съвет на Корейската народно-демократична република, другарят 
Ким Чен Ун. Той, също както и другарят Ким Чен Ир, продължи 
традицията на ръководство на място, вдигайки народа за пре-
творяване в живота на кимченирските завети. Осветявайки ори-
ентирите и чертаейки пътищата за осъществяването на 
за   ветите, като ръководител на корейския народ Ким Чен Ун из-
игра решаваща роля за постигането на грандиозни успехи в това 
направление. 

През последното десетилетие Корейската народно-демок-
ратична република измени неузнаваемо своя облик, постигайки 
успехи, изумяващи света. Само през последната година в екс-
плоатация бяха въведени много и различни съвременни заводи, 
които съдействаха за развитието на страната и за подобрява-
нето на живота на населението. В страната с усилени темпове 
продължи строителството на язовири, жилища, болници и спорт -
ни площадки. Забележителни са успехите в селското стопан-
ство, а традиционно силната военна мощ на страната отново се 
увеличи. 

Докрай и последователно да се осъществят предначерта-
нията на Ким Чен Ир – такива са твърдите убеждения и несъкру-
шимата воля на корейския народ. 

И да, спокойно може да се каже, че изминалите 10 години бяха 
години на осъществяването на заветите на другаря Ким Чен Ир. 

 
Камен Тасков 
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КНДР страна без епидемия     

От средата на януари 2020 КНДР започва въвеждането на 
мерки за да не допусне новата епидемия от коронавирус да 
проникне в страната. Тези мерки показаха максимален ефект за 
предотвратяване на епидемия и минимално отражение върху 
икономиката и живота на хората защото бяха целесъобразни и 
въведени навреме. 

Официално към декември 2021 в КНДР няма нито един 
заразен с COVID-19 на територията на страната, въпреки че тя 
се намира между две от най-засегнатите в началото на епиде-
мията страни – Китай и Южна Корея. Това изглежда е непоно-
симо за някои хора и отначало яростно се оспорваше. Особенно 
активен беше команващият американските войски в Южна Корея 
генерал Роберт Абрамс, който направи редица изявления по 
тази тема. Например на  2 април 2020 в интервю за CNN Абрамс 
заяви, че по разузнавателни данни е сигурен, че има заразени в 
КНДР.  САЩ няколко пъти предлагаха на КНДР „помощ в борбата 
с коронавируса“ и в същото време държавният секретар Помпео, 
на срещата на Г-7,  заяви че санкциите срещу КНДР трябва да 
се засилят. Не е чудно, че Пхенян така и не поиска американ-
ската „помощ“, още повече, че САЩ сами се нуждаят от помощ 
срещу епидемията. По въпроса се изказа и българския „експерт“ 
Соломон Паси който показа пред камерите бутилка със северо-
корейска „змийска“ ракия и се опитваше да внуши на те -
 левизионните зрители, че това е причината за пандемията. Днес 

Ким Чен Ун на за-
седание на Полит-
бюро на ЦК на КТП 
заяви че мерките 
срещу епидемията 
са: „изключително 
сериозна работа за 
защита на народа и 
тежка отговорност 
за ЦК на партията“
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вече всички са принудени да признаят очевидното - мерките на 
КНДР срещу проникване на епидемията се оказаха единствените 
успешни в света. Това се дължи и на някои неоспорими пред-
имства на страната при борба с подобни епидемии. 

На първо място КНДР натрупа огромен опит в борбата с 
опасни заразни болести по време на Корейската война когато 
САЩ водеха бактериологична война срещу страната.  

На второ място КНДР днес има повече лекари и болнични 
легла в сравнение с такива страни като САЩ и Южна Корея.  

Отряд за епидемична защита по време на войната 1950-53. 

Брой лекари на 10 000 души Брой болнични легла на 10 000 души
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На трето днешната пандемия не е първата с която се 
сблъсква страната през 21 век. Така например КНДР не допусна 
проникването на САРС през 2003 и на Ебола през 2014 и има до-
казано успешна стратегия и опит да предоврати навлизането на 
опасни вируси по време на световни пандемии.  

 
Предпазване – основа на здравеопазването в КНДР       
От средата на януари 2020 са спрени туристическите 

посещения в КНДР. 
От 30 януари 2020 е обявена най-висока степен на 

епидемична опасност и започва да действа национална система 
за карантина. Границите са абсолютно затворени за посещения 
на чужденци в това число дипломати. Всички местни и чужди 
граждани които са влезли в страната след 13 януари са под 
карантина и  медицинско наблюдение. От 12 февруари периодът 
на карантина е удължен до 30 дена.  

 На 9 март 80 чужденци (от общо 380) напускат страната с 
единствения разрешен полет. Към 19 март 2020 всички чужденци 
преминават карантина. 

При появата на най-малки признаци за заболяване се вземат 
незабавно мерки – отпуска по болест и карантина за 30 дена. 

Всички внесени стоки се дезинфекцират и се оставят под 
карантина за 10 дена преди да се доставят на получателя.
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Възрастните са посещавани по домовете и получават анти-
епидемична информация. Особенно внимание се обръща на 
болните със сърдечни проблеми, диабет и т.н. Личните лекари 
наблюдават дали има възрастни със подозрителни симптоми за 
поставяне под карантина. 

В домовете за възрастни се провежда стриктна дезинфекция 
в столовата, тоалетните, залите за развлечения и библиотеката. 
С ултравиолетови лампи се дезинфекцират домакински прибори 
и ежедневно се стерилизират спалните помещения. 

Към декември 2021 общо под карантина са били над 30 
хиляди души граждани на КНДР.  

Поставените под карантина граждани на КНДР получават 
платен отпуск  по болест и са снабдявани с всичко необходимо. 

 
Производство на необходимите материали 
Масово се разгръща производството на маски и защитни 

облекла които напълно задоволяват нуждите. Няколко текстилни 
фабрики започнаха производството на десетки хиляди маски на 
ден. Хиляди защитни облекла се произвеждат ежедневно от 
фабрика на Министерството на народната сигурност и се изпра-
щат из цялата страна 

Производствения център на университета Ким Ир Сен и 
химическия комбинат „8 февруари“ и фармацевтичния комбинат 

Производство на защитни облекла
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в Хунам увеличаха производството на ефективни дезинфектанти 
като дихлор диоксид и дихлорцианова киселина. 

Комбината за сапун в Рионгаксан произвежда масово ан -
тисептични разтвори и дезинфектанти с повишена ефек тивност. 

Железопътния транспорт самостоятелно произвежда дос -
татъчно дезинфектанти необходими за дезинфекцията на всички 
пътническите вагони всеки ден. Редица области произвеждат 
десетки тонове дезинфектанти всеки ден със собствени сили.  

 Започна производството на нови собствени противовирусни 
лекарства с широк спектър. Академията на науките разработи 
нова антивирусна инжекция и проведе клиничните и изпитания 
които доказаха нейната ефективност. Фармацевтичния факултет 
на Пхенянския университет разработи и проведе клинични из -
питания на нов гел за предпазване от коронавируси. Произ -
веждат се и препарати на базата на корейската традиционна 
медицина и вече известни лекарства с доказан ефект против 
вирусни заболявания. Още през юли 2020 година беше успешно 
изпробвана върху животни и собствена ваксина. Поради успехът 
на мерките за предотвратяване на епидемията засега не се про-
веждат изпитания на ваксината върху хора. Освен това в КНДР 
се убедиха, от опита във света, че ваксините не са ефективно 
средство за предовратяване на тази вирусна епидемия.  

 
Отражение върху икономиката и живота на хората 
Не може точно да се оцени въздействието на продължител-

ното затваряне на границите върху икономиката на КНДР, но екс-
пертите смятат, че страната е вероятно най-добре подготвената 
в света да съществува много дълго в пълна изолация от остана-
лия свят. 

“Те бяха подложени на много блокади наложени отвън или 
по собствено желание и вероятно са страната която най-лесно 
ще се справи със прекъсването на външните връзки“ заяви 
Томас Фислер ръководител на Щвейцарската агенция за раз-
витие и сътрудничество с КНДР. 

Всички местни и чужди граждани могат да посещават без ог-
раничения всички магазини, театри, стадиони, ресторанти и т.н. 
Всички предприятия, транспортът и училищата работят. Няма и 
не се предвиждат никакви сертификати и животът вътре в стра-
ната продължава нормално.  
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Осми конгрес  
на Корейската трудова партия  

 
Осмият конгрес на Корейската трудова партия се проведе от 

5 до 12 януари 2021 в столицата на КНДР Пхенян. Конгресът от-
чете резултатите постигнати след Седмия конгрес на партията и 
посочи главните стратегически направления за развитие на 
КНДР през следващите пет години. В заседанията на конгреса 
участваха 5000 делегати и 2000 наблюдатели   

Основният доклад беше изнесен от Ким Чен Ун в продълже-
ние на няколко заседания. Той подчерта, че въпреки изключи-
телно сериозните затруднения, от икономическите санкции, 
световната епидемия и природните бедствия, бяха постигнати 
забележителни успехи в защита здравето на хората, преодоля-
ване последствията от природните бедствия и икономическите 
санкции, в укрепване отбраната на страната, развитие на неза-
висимата икономика и т.н.  

По думите на другаря Ким Чен Ун: „Партията успя да пре-
върне ожесточените санкции на нашите врагове в златна въз-
можност да увеличи нашата независимост и собствена сила... 
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беше създадена основа за устойчиво развитие със собствени 
сили”. Ясно беше посочено, че независимото развитие е осно-
вата на новия петгодишен план, като опората на собствените 
сили трябва да бъде всеобхватна, планирана и базирана на на-
уката. В доклада икономиката на страната беше дефинирана 
като „независима, планова и народно-ориентирана“. Основната 
икономическа стратегия през следващите пет години ще е про -
из водство на всичко необходимо със собствени сили, чрез за-
местване на импорта. Дори  в туризма на първо място ще е да 
задоволява нуждите на собствения народ и едва след това да 
показва живота в страната на света.  

Металургията и химията са посочени като ключови елементи 
за икономическото развитие. В условията на икономическа бло-
када заместването на импорта в тези сектори е от решаващо зна-
чение защото те осигуряват функционирането на всички други 
сектори на икономиката. КНДР вече успешно замества имортния 
кокс в черната металургия. Плановете за заместване на вносния 
петрол чрез заместването му с въглища също са в процес на реа-
лизиране.  

В областта на селското стопанство Ким Чен Ун подчерта, че 
производството и доставките за държавата на селскостопанска 
продукция трябва да достигнат рекордното ниво на 2019 през 
следващите години. Голямо значение беше отделено на залеся-
ването, като през изминалите години са били възстановени един 
милион хектара гори.  

В областта на строителството в доклада са споменати кон-
кретни планове за изграждането на 50 хиляди нови жилища в 
Пхенян и 25 хиляди нови жилища в миньорския град Комдок. 
Специално внимание се отделя и на подобряване качеството на 
живот в селата чрез строителство на нови жилища, пътища, и 
приоритетно развитие на здравеопазването, образованието и 
културата в селските райони. От местните власти се очаква да 
развиват своите области на основата на местните ресурси и да 
се премахва разликата между работници и селяни, индустрия и 
селско стопанство, градовете и селата.  

Сред специално споменатите в доклада проекти са и във-
еждането на ново поколение мобилни комуникации и развитие 
на кабелната телевизия. 
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Плановете за развитие на енергетиката включват създава-
нето на ядрена енергетика със собствени сили и на базата на 
значителните запаси от природен уран в страната. Наред с яд-
рената енергетика ще се развиват и възобновяемите енергийни 
източници, като новото са проектите за използване на енергията 
на приливите, която е с голям потенциал в Корея.  

Укрепването и развитието на въоръжените сили и отбрани-
телната способност остава неизменно в центъра на вниманието 
на партията тъй като те са гаранцията за мирното и независимо 
развитие на страната. Изключителните успехи в тази област пос-
тигнати през изминалите години ще бъдат развити на нова по-
висока степен. Плановете включват: миниатюризиране на 
ядрените оръжия, създаването на тактически ядрени оръжия, на 
свръхмощни водородни бомби, на крилати ракети със среден и 
голям радиус на действие, на нови зенитни ракети, тежки тан-
кове, самоходни оръдия, на нови междуконтинентални ракети с 
твърдо гориво, на разделящи се бойни части с няколко блока с 
индивидуално насочване и на хиперзвукови планиращи бойни 
блокове за балистичните ракети, на електронни оръжия и без-
пилотни самолети с радиус 500 км. Завършва разработката на 
подводна лодка с ядрен двигател и в близко бъдеще ще бъде из-
веден в орбита военен разузнавателен спътник. Въоръжените 
сили трябва да са способни да унищожават цели на разстояние 
до 15 хиляди километра. Както посочи Ким Чен Ун “ще е опасно 
да не се развиват отбранителните способности на най-високо 
ниво“ защото само така могат да бъдат възпирани агресивните 
планове на САЩ и да се гарантира мира на Корейския полуост-
ров. Военната мощ ще е жизнено необходима докато същест-
вува империализма на нашата планета.  

Във външната политика ще бъдат развивани, на първо 
място, отношенията със социалистическите страни – КНР, Куба 
и Виетнам както и с Русия. Главната заплаха за развитието на 
КНДР са САЩ, а перспективите за подобряване на отношенията 
с Южна Корея са несигурни. По отношение на заплахата от САЩ 
отново беше подчертано, че КНДР желае мир и ще отговаря на 
действията на САЩ “на силата със сила и на добрата воля с 
добра воля”. Отново беше потвърдено, че КНДР е отговорна яд-
рена сила и няма да използва първа ядрено оръжие.  
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Конгресът промени устава на партията. Конгреси ще се про-
веждат на всеки пет години. Освен това на пет години ще се про-
веждат конференции на секретарите на първичните партийни 
организации. 
Избрани бяха 138 членове и 111 кандидат-членове на Централ-
ния комитет на партията. Подчертана беше и ролята на въоръ-
жените сили на страната като революционна въоръжена сила на 
партията и непосредствено след завършването на конгреса 
беше проведен военен парад.  

За генерален секретар на партията беше предложен и 
единодушно избран Ким Чен Ун като израз на абсолютното 
доверие и подкрепа на партията и целия народ към него.  
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Ким Чен Ун ръководи на място  
изграждането на град Самжион 

Ге н е р а л -
ният секретар 
на Корейската 
трудова партия 
Ким Чен Ун ръ-
ководи на място 
третия етап от 
изграждането 
на град Сам-
жион. Градът се 
намира в под-
ножието на све-
щената за 
корейската ре-
волюция пла-

нина Пекту и ще се превърне в модел за изграждането на 
неголям град в планинска местност. Завършва третия и последен 
етап от строителството на града. В съответствие с плановете 
този етап включва обновяване на по-малките населени места в 
околностите на новия град.  

Ким Чен Ун посочи, че не само самия град, но и неговите 
околности, фермите и другите стопански обекти са пример и 
стандарт за изграждането на неголям град в планински район 
при социализма и за развитие на селското стопанство в край-
градските райони.  

Той благодари от името на Централния комитет на партията, 
на строителите и на целия народ, за подкрепата и успешното 
реализиране на този символичен проект през изминалите 4 го-
дини.  Изграждането на Самжион ще се превърна в начало на 
нова революция в подобряване живота на населението в мал-
ките населени места.  

Накрая Ким Чен Ун пожела щастие и благоденствие на жи-
телите на града в околностите на който се намира родното място 
на Председателя Ким Чен Ир и планината Пекту. 

22



23

гр
ад

 С
ам

ж
ио

н



гр
ад

 С
ам

ж
ио

н




