
Разширен пленум на ЦК на Корейската трудова партия  
 

Корейската революция преодоля всички изпитания и постигна забележителни 

успехи през изминалата 2022 благодарение на единството на народа под ръководството 

на Корейската трудова партия.  

От 26 до 31 декември 2022 в сградата на Корейската трудова партия в Пхенян се 

проведе Шестия разширен пленум на ЦК избран на Осмия конгрес на партията.  

В работата на пленума взеха участие и членовете и кандидат-членове на Политбюро 

и ЦК на партията, а ръководители на правителството, на министерствата, на 

провинциалните комитети и на главните индустриални предприятия присъстваха като 

наблюдатели. По решение на Политбюро генералия секретар на ппартията Ким Чен Ун 

ръководи пленума. 

Беше приет следният дневен ред: 

1. Преглед на изпълнението на главните задачи пред партията и държавата през 2022 

и план за работа през 2023. 

2. Организационни въпроси  

3.Изпълнението на държавния бюджет през 2022 и проект за бюджет през 2023. 

4. Укрепване на партийното ръководство на революционните училища. 

5. Линията за партийно строителство през новата ера.  

 

Ким Чен Ун докладва по първа точка от дневния ред. Той високо оцени успехите 

през 2022, през която беше постигнат устойчив напредък във всички области независимо 

от сериозните трудности във вътрешните и външни условия. Решаването на 

историческата задача за установяване на правния статут на КНДР като ядрена сила беше 

събитието с най-голямо значение през изминалата година. В доклада бяха анализирани 

драматичните промени в развитието на отбранителните способности на страната в 

съответствие със стратегическите планове на партията.  

Отбелязан беше забележителният напредък в икономическото строителство през 

2022. Блестящи успехи, които символизираха 2022, бяха завършване строителството в 

районите Хвасон и Рионпо, които бяха и най-важните задачи през годината и имат 

голямо значение за развитието на икономиката и повишаване жизненото равнище на 

хората.   

Започна динамичното изпълнение на новата програма за революция в селските 

райони, в това число за ново жилищно строителство в селата.  

За всички тези успехи Ким Чен Ун благодари на всички членове на партията и на 

целия народ от името на Централния комитет.  

Той подчерта, че следващата 2023 е третата в периода на петгодишния план приет 

на Осмия конгрес на партията и тя ще има решаващо знаение за неговото изпълнение. 

През новата 2023 ще бъдат отбелязани 70 години от победата в Отечествената 

освободителна война (1950-53) и 75 години от създаването на КНДР.  

Генералният секретар посочи всички задачи за развитието на икономиката и 

повишаване жизненто равнище през новата година. Той специално посочи усилията на 

партията да следва неотклонно идеята за независимо развитие на Президента Ким Ир 

Сен и напълно да се елиминират пораженските настроения и мистицизма пред 

техниката. Той порица тенденцията някои стари идеи, на неверие в собствените сили, да 

остават в съзнанието на някои икономически ръководители като нелечима болест. 

Пленумът нанесе решителен удар по опитите да не се спазва принципа за независимост 

в развитието на науката и техниката и да се разчита на зависимост в технологиите от 

други страни, под предлога за „обективни обстоятелства“.  



В доклада бяха посочени конкретни икономически показатели и 12 главни задачи 

които трябва да бъдат достигнати от националната икономика през 2023 година и 

начините за тяхното изпълнение.  

Първата главна задача е развитието на жилищното строителство защото то има 

решаващо значение за повишаване жизненото равнище на народа.   

Други главни икономически задачи са развитието на аграрния сектор, леката 

индустрия, местната индустрия, обществените услуги и други сектори които са 

непосредствено свързани с подобряване живота на хората. Основен принцип ще е 

използването на науката и технологиите като движеща сила за развитието на 

икономиката.  

В доклада беше изяснено значението на засилване отбранителните способности в 

съвременните международни условия. Заплахата от САЩ изисква удвоени усилия за 

засилване на военния потенциал който да гарантира суверенитета и сигурността на 

страната. Подчертавайки значението на ядрените сили, докладът посочва ясно, че 

тяхната първа задача е да предовратят война и да запазят мира, но ако те не успеят в тази 

своя задача, то ще се наложи да изпълнят втората си задача, която няма да е 

отбранителна. В съответствие със стратегията и плана за развитие на ядрените сили, е 

поставена задачата за разработване на още един нов тип междуконтинентална 

балистична ракета, която ще има  като главна задача бърз ответен ядрен удар. 

В доклада се посочва, че днес когато южнокорейските марионетки посочват КНДР 

като „главен враг“ и открито приказват за „подготовка за война“, е необходимо през 2023  

разгръщането на масово производство на тактически ядрени оръжия и много бързо, 

„експоненциално“, увеличение на ядрения арсенал на страната. Националната агенция 

за аерокосмическо развитие трябва да изведе в орбита първия военен спътник на КНДР 

на най-ранната възможна дата.  

Генералният секретар на партията завърши своя доклад с призив към 

ръководителите от всички области да изпълнят задачите за които носят отговорност и 

по този начин да оправдаят доверието на партията и народа. Участниците в пленума 

изразиха пълна подкрепа и одобрение на доклада на генералния секретар.   

След това се изказаха премиерът Ким Ток Хун и редица други ръководители от 

различните области.  На базата на идеите и духът на доклада на генералния секретар, се 

състояха работни срещи по секции за подробна разработка на плановете за 2023 година 

в различните области. Политбюро накрая обобщи всички мнения и предложи резолюция 

по първа точка от дневния ред която беше приета единодушно от пленума.  

Като втора точка от дневния ред бяха обсъдени организационни въпроси и бяха 

избрани нови членове в ръководните партийни и държавни органи.  

По трета точка от дневния ред, пленумът обсъди изпълнението на държавния 

бюджет през 2022 и проект за държавен бюджет през 2023. Беше прието този проект да 

бъде предложен на сесията на Върховното народно събрание на КНДР.    

След дискусия по четвърта точка „За укрепване на партийното ръководство на 

революционните училища“ беше приета резолюция.  

Ким Чен Ун представи доклад по пета точка от дневниия ред, за линията в 

партийното строителство през новата ера. Предложенията на генералния секретар в 

областта на партийното строителство бяха приети от пленума с пълно единодушие и 

аплодисменти.  

След това Ким Чен Ун направи заключително изказване в което посочи, че страната 

ще се развива както е реши нейния народ, а не по благоволението или с помощ отвън.  



 

Участниците в пленума на ЦК се отправят към сградата на партията 

 

 

Ким Чен Ун изнася доклад по първа точка от дневния ред на пленума 



 

Работни срещи по секции по време на пленума 

 

 

 

Заключителното заседание на пленума  


