
 

Военен парад отбеляза годишнината на Корейската трудова партия 

  

Величествен военен парад се проведе на площад Ким Ир Сен в Пхенян, в чест на 75-та годишнина от основаването 

на Корейската трудова партия(КТП). Началото на парада беше точно в 0,00 часа на 10 октомври. 

На площада пристигна Ким Чен Ун, председател на КТП, председател на Държавния съвет и върховен 

главнокомандващ на въоръжените сили на КНДР. Той беше възторжено приветстван от присъстващите и зае място 

на трибуната заедно с ръководителите на партията, правителството и армията. Ким Чен Ун произнесе тържествена 

реч. Той сърдечно благодари на целия народ за постигнатите успехи през годината въпреки безпрецедентните 

изпитания – световна епидемия, урагани и наводнения.  

На първо място Ким Чен Ун благодари, че с усилията на всички граждани на републиката, не беше допуснато 

проникването на опасния вирус в страната въпреки световната епидемия. Той специално подчерта, че в КНДР до 

момента няма нито един заразен с коронавирус. Благодарност беше отправена към частите на армията и 

доброволците от партийните организации в столицата Пхенян, които участват в ликвидацията на последствията 

от урагани и наводнения. Когато говори изпитанията които трябваше да преодолее народа през тази година и 

другарите от армията и партията, които в този момент се борят с природните стихии, Ким Чен Ун се просълзи, а 

участниците в тържеството, трогнати от неговите думи, го приветстваха също със сълзи в очите. 

Върховният ръководител изрази непоколебимата си воля да защити мира и сигурността на страната укрепвайки 

въоръжените сили и ядрения потенциал за възпиране. Той подчерта, че ядреното оръжие на народната република, 

не заплашва никого и служи само за възпиране на агресия и гарантиране на мира. Накрая той призова за смелост, 

оптимизъм и ентусиазъм в изграждането на светлото бъдеще на страната и за нови успехи и победи. 

След издигането на флага и изпълнението химна на КНДР започна военния парад.  

Първа премина почетна кавалерийска част, пазеща традициите на Корейската народна революционна армия от 

времето на освободителната борба срещу японското господство. 



След нея преминаха представителни части на военните училища, на сухопътните войски, авиацията и флота, на 

специалните сили, на прославената 105-та сеулска гвардейска танкова дивизия, на работническо-селската червена 

гвардия и на младежката червена гвардия. 

Над площада прелетяха десетки самолети на военно-въздушните сили осветявайки небето с празнични 

фойерверки.  

След тях последователно преминаха най-съвременни танкове, самоходни оръдия, реактивни системи за залпов 

огън, противотанкови и противосамолетни ракети, оперативно-тактически балистични ракети, които за първи път 

бяха показани на този парад. 

С голям ентисиазъм и интерес бяха посрещнати ракетно-ядрените сили за възпиране.  

Показани бяха подвижните балистични ракети с голям радиус на действие с твърдо и течно гориво и нова мощна 

ракета с твърдо гориво и голям радиус изстрелвана от подводна лодка. 

След тях премина колоната на Първа рота междуконтинентални балистични ракети, носител на ордена Червено 

знаме, командвана от генерал-полковник Ян Чан Ха. Това е ротата която извърши успешното изпитание на тези 

ракети на 29 ноември 2017 година. 

Накрая преминаха най-мощните подвижни междуконтинентални балистични ракети в света, разположени върху 

11 осни транспортьори, под командването на генерал-полковник Ким Чен Сик.  

Парадът завърши с празнични илюминации и фойерверки. 

 

 

 

  

 
 



 

Ким Чен Ун на трибуната с двама маршали на КНДР 



 

Представителна кавалерийска част 



 

Бойци от специалните сили. 



 

Нов модел танкове с активна защита и управляеми противотанкови ракети.  

 

 



 

155 милиметрови самоходни оръдия 



 

Ракетна система за залпов огън с голям калибър 

 

 



 

Ракета с твърдо гориво и голям радиус изстрелвана от подводна лодка. 

 



 

 

 

Подвижна балистична ракета с твърдо гориво и голям радиус 



 

Съвременни противосамолетни ракети 

 



 

Оперативно-тактически балистични ракети с твърдо гориво 



 

Оперативно-тактически аеробалистични ракети с твърдо гориво 



 

Подвижни ракети с течно гориво и междинен радиус на действие 

 



 

Подвижни междуконтинентални балистични ракети с течно гориво  



 

Най-мощната подвижна междуконтинентална балистична ракета с течно гориво в света 

 


