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Ким Ир Сен вечния президент и основател на 

Корейската народна демократична република     

На 9 септември 1948 година беше обявено създаването  

на Корейската народна демократична република.  
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Ким Чен Ир вечния генерален секретар на КТП     
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Заседание на ПБ на ЦК на КТП под ръководството 

на председателя Ким Чен Ун (април 2020)    
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Заседание на ПБ на ЦК на КТП под ръководството 

на Ким Чен Ун (април 2020)  

Решения на Политбюро прието на заседанието. 

 

1. Укрепване на мерките за защита на населението от 

световната епидемия. 

 

2. За изпълнението на държавния бюджет за 2019 и 

приемане на държавен бюджет за 2020. 

 

3. За персонални промени които да бъдат предложени 

на Третата сесия на 14-то Върховно народно 

събрание на КНДР. 

 

4. По организационни въпроси. 
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Макет на новата централна болница в Пхенян с 

период на строителство март-октомври 2020    
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Нова провинциална фабрика за медицински кислород 

(април 2020)    
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Сесия на народното събрание на КНДР – 12 април 2020   
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Сесия на народното събрание на КНДР - доклад за 

работата на правителството   

 Основната стратегическа линия в условията на 

невиждани санкции е независимото развитие на 

икономиката – заместване на импорта и фокус към 

вътрешното потребление. 

 

 Индустрия - ръст от 8 % през 2019.  В това число ръст на 

производството на въглища 23 % въпреки спирането на 

износа на въглища. Огромно увеличение на вътрешното 

потребление на въглища (за електроенергия, химически 

продукти, металургия и т.н.) – санкциите имат „неочакван“ 

положителен ефект. 
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Сесия на народното събрание на КНДР - доклад за 

работата на правителството   

 Селско стопанство - производството на зърно през 2019 

надхвърля най-високото ниво досега въпреки мрачните 

прогнози на ФАО. Благодарение  на този успех фокусът 

през 2020 в ще е ускорен ръст на производството на месо, 

яйца и т.н.  

 Епидемията - подчертава се че няма нито един случай на 

заразен с новия вирус в КНДР до този момент.   

 Санкции - в доклада дори не се споменава терминът 

„санкции“, което отразява тяхното по-скоро положително 

въздействие върху икономиката.  
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Сесия на Народното събрание на КНДР – доклад за 

изпълнение на бюджета през 2019  

 Приходите и разходите в бюджета през 2019 нараснаха с 5,3 %, 

което надхвърля ръста им през 2017 и 2018.  

 15,8 процента от разходите са за отбрана и с тях бяха разработени 

редица ултра-модерни въоръжения.  

 47,7 процента от разходите бяха за развитие на независимата 

национална икономика.  

 36.3 процента от разходите бяха за образование, здравеопазване, 

наука, култура и спорт.  

 Плановете са приходите да нараснат с 4,2 процента, а разходите с 6 

процента през 2020. 
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Кумулативен ръст на държавния бюджет на КНДР     
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Производство на черни метали без кокс в МК «Ким Чак»     

В металургичния комбинат 

Ким Чак се произвежда 

„чучхейска“ стомана с 

изцяло собствена техника, 

гориво и суровини.  
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Ким Чен Ун открива новия завод за фосфатни торове в 

Сунчон (1 май 2020)   
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Новият завод за фосфатни торове в Сунчон    
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  Модел на модерно химическо предприятие  

 Построен изцяло със собствени сили и средства от проекта 

до пускането в експлоатация, въпреки санкциите и 

опасността от епидемия. 

 

 Всички процеси са изцяло автоматизирани. Показателите за 

енергийна ефективност, производителност на труда и 

опазване на околната среда са на най-високо световно 

равнище. 

 

 Започва производството в голям мащаб на концентрирани 

фосфорни торове със собствени суровини и технология.  

 

 Първата копка е направена през юли 2017 и за изграждането 

на този завод с напълно нова технология са били необходими 

по-малко от три години. 
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Заседание на Политбюро на ЦК на КТП под 

ръководството на Ким Чен Ун – 7 юни 2020   
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  Изказване на Ким Чен Ун на заседанието на Политбюро 

от 7 юни 2020 

  Той посочи посоката и пътищата за реконструкция и 

модернизация на химическата промишленост в 

съответствие с изискванията за независимо и устойчиво 

развитие. 

 

Многократно подчерта, че химическата индустрия е 

базата на индустрията и главен фронт за развитие на 

самостоятелната национална икономика.  

 

 Затова партията, на Седмия конгрес, постави задачата за 

изграждане на химическа индустрия на основата на 

местни суровини и енергично развива това направление. 
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Извънредно заседание на Политбюро на ЦК на КТП под 

ръководството на Ким Чен Ун на 25 юли 2020   

На заседанието беше разгледана епидемичната ситуация в граничния 

град Кесон в който временно беше въведена карантина за да се 

предотврати възможното проникване на епидемия в страната.  
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Върховният ръководител Ким Чен Ун произнесе слово на 

Шестата национална конференция на ветераните от войната 

„Подвизите на великите победители ще се помнят вечно“ беше заглавието 

на словото на Ким Чен Ун. Конференцията която се проведе на 27 юли 

2020, по повод 70-та годишнина от победата на КНДР във войната.  
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Проведе се пленум на ЦК на КТП ръководен от Ким Чен Ун.  

Пленумът реши през януари 2021 да се проведе Осмия конгрес на 

КТП. Конгресът ще отчете работата на ЦК на партията и ще приеме 

нов петгодишен план за икономическо развитие на страната. 
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Ким Чен Ун посети района засегнат от ураган номер 8 на 

27 август 2020 

Ким Чен Ун подчерта, че щетите от този ураган са по-малки от 

прогнозите и набеляза мерки за ликвидирането им.  
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Ким Чен Ун посети района засегнат от ураган номер 9 на 

3 септември 2020   
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  Ким Чен Ун мобилизира партията и народа за 

преодоляване последствията от ураган No. 9  

  На 3 септември 2020 ураган No. 9 повреди жилищата на над 1000 

семейства и наводни земеделски земи в крайбрежен район на 

КНДР. На 5 септември Ким Чен Ун пристигна в района на 

бедствието и получи на място информация за щетите.  

 В пострадалия от урагана район се проведе заседание на ЦК на 

КТП под ръководството на Ким Чен Ун за да организира работата 

по ликвидиране последствията от бедствието. Бяха взети незабавни 

мерки, в това число строителна организация която да бъде 

изпратена в района и транспорт на необходимите строителни  

материали.  

 Ким Чен Ун подчерта, че е необходимо операцията за 

възстановяване, да бъде не само икономически и технически 

процес, но и урок по политическа работа. Жителите на столицата 

трябва да помогнат на пострадалите от провинцията за да се 

демонстрира единството на народа като характерна черта на 

социалистическото общество. 


