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В момента в авиационните бойни комплекси за всеки вид оръжие се 

използват съответните математически модели и алгоритми за бойно 
използване. Следствие на това летецът ръчно чрез превключватели избира: 
вида на целта (въздушна или земна); подвижна или неподвижна цел; вида 
на оръжието; подвижно или неподвижно авиационно автоматично оръжие 
и др. С избора на вида на оръжието се задейства съответния балистичен 
модел за изчисляване на балистичните елементи. 

Рационалното използване на авиационните бойни комплекси от 
страна на летеца при изпълнение на поставените задачи е от голямо 
значение при разработването на нови образци авиационна техника.  

Въвеждането на последните достижения на науката и технологиите в 
бойната авиация, позволява разработване и въвеждане на общ алгоритъм 
за бойно използване на различни групи от средства за поразяване, както и 
усъвършенстване на авиониката решаваща изпълнението на бойните 
мисии.  

Използването на общ алгоритъм в авиационните бойни комплекси, 
ще намали времето за вземане на решение от страна на летеца, както и ще 
улесни неговата работа с органите за управление на въоръжението на 
самолета. Също така, това ще съкрати времето за решаване на бойните 
задачи и ще разшири областите от възможни начални условия за бойно 
използване на средствата за поразяване. 

Съвременните бойни самолети използват големи групи от 
управляеми, неуправляеми средства за поразяване, артилерийско 
въоръжение и като следствие се използват различни начини за решаването 



на балистичната задача. Използват се аналитични формули, балистични 
таблици и системи от уравнения описващи движението на средствата за 
поразяване. 

Разработването и въвеждането на общ балистичен модел в общия 
алгоритъм на работа на авиационния боен комплекс, ще доведе до 
съкращаването на обема от изчислителни операции, с което ще се повиши 
бързодействието и точността на решаване на бойните задачи. 
Повишаването на точността от своя страна води до намаляване на 
себестойността на постигането на поставените цели пред бойната авиация. 

В първа глава е представена същността и структурата на 
авиационните бойни комплекси. Също така подробно са описани 
функциите които те изпълняват. Като пример е разгледана авиониката на 
самолет от пето поколение - F-35. 

Във втора глава е изведен математическия апарат за бойно 
използване на управляемите и неуправляемите авиационни средства за 
поразяване, на базата на които е съставен общ математически модел и 
алгоритъм на бойното използване с неуправляеми средства за поразяване.  

Показано е математическото моделиране на бойното използване на 
учебно-боен самолет с неуправляеми средства за поразяване. 

В трета глава са дадени балистичните елементи на неуправляемите 
средства за поразяване получени с помощта обобщения балистичен модел 
и алгоритъм. Също така са представени резултатите от математическото 
моделиране на бойното използване с неуправляеми средства за поразяване, 
като е извършен последващ анализ. 

В монографията е предложена структурна схема на система за бойно 
използване на авиационните средства за поразяване, на чиято основа е 
създаден математически модел на процеса на бойно използване на 
средствата за поразяване 

На базата на математическия модел е съставен алгоритъм на работа 
на система за бойно използване и е разработен общ балистичен модел е 
алгоритъм за различни групи средства за поразяване.  

С помощта на обобщения балистичен модел и алгоритъм могат да се 
определят предварително оптималните условия за бойно използване на 
конкретно авиационно средство за поразяване. 

На основата на резултатите получени от направените изследвания на 
математическия модел и алгоритъм за бойно използване на средствата за 
поразяване се определят ъглите на прицелване даващи възможност да се 
изберат най-подходящите условия за бойно използване по въздушна и 
земна цел за постигане на максимална ефективност на средствата за 
поразяване. 



Резултатите от математическото моделиране на бойното използване 
показват по-ефективното използване на артилерийското оръжие по 
въздушни цели от колкото на неуправляемите авиационни ракети. Това е 
доказано и от практиката, което от своя страна потвърждава адекватността 
на създадените модели и алгоритми за бойно използване на средствата за 
поразяване. 

Резултатите от математическото моделиране на бойното използване 
с неуправляеми средства за поразяване от самолет L-39 ZA са сходни с 
тези от ръководството по летателна експлоатация на самолет L-39, което 
доказва достоверността на предложение общ балистичен модел и 
алгоритъм. 

 
Г.7.1. Milen Atanasov, Mathematical model and algorithm of 

operation of sistema for release of load from airplane, Aerospace Research 
in Bulgaria № 32, Sofia, 2020, p-ISSN 1313 – 0927, e-ISSN 2367 – 9522, 
(Web of Science). 

 
Използването на следяща система в авиационните бордни системи 

осигурява съизмерима точност за доставка на товари в дадена точка от 
пространството. Тази точност се доближава до тази при използването на 
товари, които могат да се самонасочват. За тази цел е предложен 
математически модел и алгоритъм на работа на бордна авиационна 
система, която в зависимост от полетните параметри и координатите на 
точката за доставяне на товара се определя автоматично момента на 
отделяне. 

Разработеният математически апарат и алгоритъм на работа на 
авиационна бордна система осигурява възможност за доставяне на 
средства за гасени на пожари на подвижни морски платформи и трудно 
достъпни земни райони. 

 
Г.7.2. Milen Atanasov, Mathematical model for operation of aviation 

systems for delivery of special means to air and earth objects, Aerospace 
Research in Bulgaria № 34, Sofia, 2022, p. 138, p. 64, p-ISSN 1313 – 0927, 
e-ISSN 2367 – 9522, (Web of Science). 

 
Развитието на технологиите позволява усъвършенстване на 

алгоритмите за работа на авиационните системи за доставка на специални 
средства до въздушни и земни обекти. Целта е да се повиши тяхната 
ефективност, като същевременно се улесни работата на екипажа при недостиг 
на време за изпълнение на задачата. Разработен е математически модел за 



работа на този тип авиационни системи за доставка на специални средства, 
който позволява намаляване на обема на съществуващия протокол за 
изпълнение от екипажа. Предложен е за използване общ балистичен 
алгоритъм, обединяващ различните групи специални средства за доставка до 
въздушни и наземни обекти. 

 
 
Г.8.2. Атанасов М., Определяне на грешката на параметъра на 

прицелване по далечина при бомбопускане със следяща, Сб. от 
доклади на научна сесия на НВУ „В. Левски“, В. Търново, 2013, стр. 
106-113, ISSN: 1314-1937. 

 
На основата на разработения модел на прицелна система със 

следяща система и използвайки аналитичния метод е определена 
зависимостта на грешката на параметъра на прицелване по далечина при 
бомбопускане в зависимост от грешките на източниците на полетна 
информация. Изследвано е влиянието на грешката на параметъра на 
прицелване по далечина върху точността на бомбопускане от пикиране.  

За да се увеличи точността на бомбопускане от пикиране е 
необходимо балистичната задача да се решава с голяма точност, като 
допустимата грешка на датчика измерващ ъгловата скорост на далечината 
до целта да е ± 3% от ъгловата скорост на далечината.  

 
Г.8.3. Атанасов М., Изчисляване на ъгъла на прицелване при 

бомбопускане с използване на прицел тип „АСП“, Сб. от доклади на 
научна сесия на факултет „Авиационен“ към НВУ, Д. Митрополия, 
2013стр. 106-109, ISBN 978-954-753-177-2. 

 
Изчислени са ъглите на прицелване на базата на решаване на 

задачата на прицелване при бомбопускане от пикиране със самолет: МиГ-
21, L-39ZA с авиационен стрелкови прицел. 

С разработената математическа програма могат да се определят 
областите от възможни условия на бомбопускане със самолети МиГ-21, L-
39ZA с конкретни авиационни бомби.  

 
Г.8.4. Митев С., Атанасов М., Точност на определяне на 

координатите на въздухоплавателно средство по метода на въздушно 
изчисляване на пътната скорост, 100 г. от рождението на к-н Димитър 
Списаревски, факултет “Авиационен”, c. 41-45, Д.М.,  2016, ISBN 978-
954-713-109-5. 



 
На основата на изложения математически апарат е изчислена 

точността на определяне на координатите на въздухоплавателно средство 
по метода на въздушно изчисляване на пътната скорост и са показани 
предимствата и недостатъците на този метод.  

 
Г.8.5. Атанасов М., Митев С., Точност на навигационните 

комплекси при странично ешелониране, Сборник с научни доклади от 
първа научна конференция с международно участие „Единно 
европейско въздушно пространство – същност и предизвикателство 
пред въздушния суверенитет и бизнеса” гр. София, ВА „Г. С. 
Раковски”, 11 - 12 октомври 2016 г, стр.90 – 96, Фондация „Български 
криле” и „Еър Груп 2000ВА” ООД ISBN 978-954-752-175-9. 

 
Определено е страничното ешелониране при полет по маршрут на 

въздухоплавателни средства и е определена точността на комплексна 
навигационна система изградена на базата на комплексиране на 
навигационна информация получена от инерциална навигационна система, 
доплеров измерител на скоростта и система за въздушни сигнали. 

 
Г.8.6. Атанасов М., Митев С., Точност на навигационните 

комплекси при надлъжно ешелониране, Сборник с научни доклади от 
първа научна конференция с международно участие „Единно 
европейско въздушно пространство – същност и предизвикателство 
пред въздушния суверенитет и бизнеса” гр. София, ВА „Г. С. 
Раковски”, 11-12 октомври 2016 г, стр.97 – 110, Фондация „Български 
криле” и „Еър Груп 2000ВА” ООД, ISBN 978-954-752-175-9. 

 
Изчислена е точността на комплексна навигационна система при 

надлъжното ешелониране на полет по маршрут, като летателните апарати 
изпълняват изискванията на B-RNAV за 1000 km дължина на маршрута, а 
за изисквания RNP10RNAV - за 500km. дължина на маршрута 

 
Г.8.7. Атанасов М., Алгоритъм на работа на авиационен 

прицелен комплекс със следяща система при бомбопускане, Сб. от 
доклади на НК 2017 г – „Съвременни тенденции в авиационното 
обучение“, факултет „Авиационен“ към НВУ, Д. Митрополия, 2017, 
стр. 114-121, ISBN  978-954-713-110-1. 

 



До настоящия момент в открития печат не е известен начинът по, 
който се използват оптико-електронните следящи системи в решаването на 
задачата на прицелване. Предимно са представени данни за възможностите 
на тези системи но не и за тяхното използване в алгоритмите за 
прицелване при бомбопускане. 

Предложен е математически модел и алгоритъм на работа на 
авиационен прицелен комплекс със следяща система, който позволява 
определянето на възможните области за бойно използване при 
бомбопускане. 

 
Г.8.8. Атанасов М., Моделиране на процеса на прицелване с 

авиационен прицелен комплекс със следяща система при 
бомбопускане, Сб. от доклади на НК 2017 г – „Съвременни тенденции 
в авиационното обучение“, факултет „Авиационен“ към НВУ, Д. 
Митрополия, 2017г, стр. 121-127, ISBN  978-954-713-110-1. 

 
Развитието на технологиите позволява използването на нови методи 

в теорията на прицелването, а това от своя страна повишава ефективността 
и възможностите за бойно използване на неуправляеми авиационни 
средства за поразяване. Съвременните оптико-електронни следящи 
системи осигуряват достатъчно голяма точност на следене на целта, както 
и нейната идентификация от големи далечини на полета т.е. от големи 
дистанции извън зоната на противовъздушната отбрана.  

На основата на математическия апарат на решаване на задачата на 
прицелванне е разработен модел и създаден алгоритъм на процеса на 
прицелване с авиационен прицелен комплекс със следяща система. Това 
дава възможност да се извършат изследвания за определяне на точността 
на бомбопускане по подвижни цели.  

 
Г.8.9. Атанасов М., Математически модел за определяне на 

точността на бомбопускане от хоризонтален полет по подвижна цел 
със следяща система, Сб. от доклади на НК 2017 г – „Съвременни 
тенденции в авиационното обучение“, факултет „Авиационен“ към 
НВУ, Д. Митрополия, 18-19.05.2017г., стр. 127-133, ISBN  978-954-713-
110-1. 

 
В резултат от математическото моделиране на процеса на 

прицелване с авиационен прицелен комплекс със следяща система се 
определя точността на бомбопускане от хоризонтален полет по подвижна 



цел. Като критерии за точност се използва втория начален момент на 
грешката на бомбопускане. 

 
Г.8.10. Атанасов М., Митев С., Определяне на работната област 

на две  далекомерни радионавигационни устройствар, Сб. от доклади 
на НК 2017 г – „Съвременни тенденции в авиационното обучение“, 
факултет „Авиационен“ към НВУ, Д. Митрополия, 18-19.05.2017г., 
стр. 100-107, ISBN  978-954-713-110-1. 

 
Поставените бойни задачи пред щурмовата авиация изискват голяма 

точност на навигацията. За да бъде постигната тази точност летателния 
апарат трябва да се намира в обем от въздушното пространство, в който се 
осигурява необходимата точност и безопасност на самолетоводене. Този 
обем от въздушното пространство е работната област на 
радионавигационните средства. За тази цел е построена работната област и 
е изчислена нейната площ на базата на две далекомерни 
радионавигационни системи от вида DME 

 
Г.8.11. Atanasov M., Stoykov S, Lilov I., Determine ejection initial 

speed of aviation bomb by gas dynamics of the pyro system, V International 
Scientifics and Technical conference, Engineering. Technologies. 
Education. Security, Volume I, Military Science and Security, p. 55-59, 
31.05-3 06.2017 г., V. Tarnovo ISSN 2535-0323 (Online), 

 
Изчислена е принудителната вертикална скорост за изтласкване на 

авиационната бомбата, отделяща се от гредови държател с четири 
заключващи се механизма (МБД2-67У), чрез газодинамичен разчет на 
пиротехническата система. За тази цел се определят началния и крайния 
обем на пиросистемата, а също и наляганията създавани в нея при 
изгарянето на барута на пиропатрона. 

 
Г.8.12. Atanasov M., Stoykov S, Еxperimental Determination of the 

Vertical Speed of a Practical Aviation Bomb, Forcefully Separated From 
the Aviation Armament Mount, Иnternational conference of scientific, 
Brasov, 2018, AFASES 2085, 239-242 pp, ISSN, ISSN-L: 2247-3173 
DOI:10.19062/2247-3173.2018.20. 

 
Разработена е методиката чрез която по експериментален път след 

статистическа обработка на получените резултати е изчислена 
вертикалната скорост на отделяне на практическата авиационна бомба П-



50-75. Изчисляването на тази скорост дава възможност за определяне на 
техническото разсейване на авиационните бомби. 

 
Г.8.13. Атанасов М., Определяне на скоростта на целта за 

решаване на задачата на прицелване при стрелба от летателен апарат 
по земна цел, Сборник доклади от Годишна международна научна 
конференция на факултет „Авиационен“ 11-12 април 2019г., гр. Долна 
Митрополия, стр. 136-140, ISВN 978-954-713-123-1. 

 
За да се реши задачата на срещане на авиационното средство за 

поразяване с целта е необходимо да се знаят параметрите на полета на 
летателния апарат, балистичните характеристики на авиационното 
средство за поразяване и параметрите на движение на целта. На базата на 
изложения математически апарат се определя вектора на скоростта на 
целта. 

Разработения математически модел за изчисляване на скоростта на 
целта чрез ъгловата скорост на следене на целта, дава възможност да се 
използва в алгоритмите на авиационните прицелни системи за стрелба и 
бомбопускане по подвижна земна цел. 

 
Г.8.14. Атанасов М., Определяне на отклонението на 

авиационните средства за поразяване при стрелба с подвижно оръжие 
от летателен апарат, Сборник доклади от Годишна международна 
научна конференция на факултет „Авиационен“ 11-12 април 2019 г., 
гр. Долна Митрополия, стр. 141-145, ISВN 978-954-713-123-1. 

 
При стрелба от подвижно артилерийско оръжие от летателен апарат, 

вектора на скоростта на снаряда в общия случай не съвпада с вектора на 
скоростта на летателния апарат. Този ъгъл се нарича борден ъгъл 
следствие на него се получава така наречения „борден ефект“ т.е. снаряда 
извършва сложно пространствено движение. Целта е да се определи това 
отклонение за да се отчете в авиационните прицелни. 

На основата на изложения математически апарат е изчислено 
отклонението на авиационен артилерийски снаряд при различни условия 
на стрелбата. 

 
Г.8.15. Atanasov M., Mathematical model of the process aiming on 

the ground target, International Cientific Conference, Engineering. 
Techologies., Education. Security., ’19 Proceedings, Volume 4 Military 
Ciences 29.05-01.06.2019 Veliko Tarnovo, Bulgaria, p.323-325, ISSN 2535-



0315(Print), ISSN 2535-0323 (Online) ttp://techtos.net/sbornik/2019/4-
2019.pdf 

 
Изложен е математическия модел на процеса на прицелване по 

подвижна земна цел, който включва модел за движение на средството за 
поразяване модел на прицелната система. Чрез модела на процеса на 
прицелване се определя момента на стрелба и бомбопускане с 
неуправляеми средства за поразяване. 

Предложения математически модел на процеса на прицелване маже 
да се използва при решаването на различни задачи при бойно използване 
на неуправляеми авиационни средства за поразявана. 

 
Г.8.16. Великов Р., Колев К., Атанасов М., Изчисляване на 

динамичните характеристики на системата за окачване на 
авиационна бомба чрез компютърно моделиране, Годишна 
международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“ 
2020, сборник доклади, стр. 100-105, ISSN 2738-716X. 

 
Чрез компютърно моделиране са изчислени динамичните 

характеристики на системата за окачване на авиационната бомба. Една от 
възможностите е чрез компютърна симулация, даваща възможност да се 
разработят технологични варианти на приспособленията за окачване на 
авиационната бомба и да се симулират компютърно реални експерименти 
с триизмерно генерирани обекти. Това е особено полезно в случаите, 
когато работата с реален авиационен боеприпас е практически затруднена. 

 
Г.8.17. Великов Р., Колев К., Атанасов М., Стенд за изпитване на 

система за окачване на авиационна бомба, Годишна международна 
научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“ 2020, сборник 
доклади, стр. 106-110, ISSN 2738-716X. 

 
С помощта на разработения стенд за изпитания на окачващата 

система на авиационната бомба се определят якостните харакатерситки на 
материала, за осигуряване на безопасното окачване на средство за 
поразяване по време на полет за бойно използване. 

 
Г.8.18. Milen Atanasov, Stoyko Stoykov, Slav Mitev, Ivan Ivanov 

Peculiarities of the acquisition of higher military and aviation education in 
the Republic of Bulgaria, 6th International Conference on Advances in 



Education 5-6 October, 2020, p.204-206, ISBN 978-605-06286-0-9, 
https://www.ocerints.org/adved20. 

 
Придобиването на висше образование в образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” по професионално направление 
„Военно дело” по специалността от регулираната професия „Офицер за 
тактическо ниво на управление” се осъществява съгласно държавните 
изисквания. Обучението е и по специалности от други професионални 
направления по единен учебен план. Посочени са особеностите при 
придобиването на висше образование по две специалности, като са дадени 
съответните препоръки, обвързващи обучението с професионалната 
реализация. 

 
Г.8.19. Радослав Великов , Милен Атанасов, Изчисляване на 

разрезно усилие на нитови съединения на авиационно средство за 
гасене на пожари, Годишна международна научна конференция на 
ВВВУ „Георги Бенковски“ 2021, сборник доклади, стр. 126-129, ISSN 
2738-716X. 

 
Изтъкнати са предимствата и недостатъците на нитовите и 

заваръчните съединения при изработката на контейнерни авиационни 
средства за гасене на пожари. Извършен е якостен разчет, при което е 
изчислено усилието на срязване на нитовото съединение с което се 
осигурява безопасност на експлоатация и безопасността на екипажа на 
летателния апарат.  

 
Г.8.20. Радослав Великов , Милен Атанасов , Кольо Колев, 

Намиране на коефициент на челно съпротивление на авиационно 
средство за гасене на пожари чрез 3D принтиран макет, Годишна 
международна научна конференция на ВВВУ „Георги Бенковски“ 
2021, сборник доклади, стр. 135-141, ISSN 2738-716X. 

 
Създадена е методика за определяне на коефициента на челно 

съпротивление на авиационно средство за гасене на пожари. Чрез 
обдухването на 3D принтиран макет и чрез използването на аналитични 
формули е определен коефициента на челно съпротивление ан 
авиационното средство. Създадената методика е предпоставка за 
разработване на система за автоматизирано проектиране на авиационно 
средство за гасене на пожари. 

 



Г.8.21. Milen Atanasov, Combat use of with unguided weapons, 
Aeronautical Research and Development, Georgi Benkovski Bulgarian 
Bulgarian Air Force Academy, Dolna Mitropolia, Volume1, p. 27-35, 2022, 
ISSN 2815-293X, ISSN 2815-2948, http://journal_aeronautical.af-
acad.bg/.bg. 

 
Авиационните бойни комплекси са предназначени за поразяване на 

въздушни, земни водни и подводни цели с помощта на авиационните 
средства за поразяване. 

В момента в авиационните бойни комплекси за всеки вид оръжие се 
използват съответните математически модели и алгоритми за бойно 
използване. Следствие на това летецът ръчно чрез превключватели избира: 
вида на целта (въздушна или земна); подвижна или неподвижна цел; вида на 
оръжието; подвижно или неподвижно авиационно автоматично оръжие и др. 
С избора на вида на оръжието се избира съответния балистичен модел за 
определяне на балистичните елементи. 

Рационалното използване на авиационните бойни комплекси от страна 
на летеца при изпълнение на поставените задачи е от голямо значение при 
разработването на нови образци авиационна техника.  

Въвеждането на последните достижения на науката и технологиите в 
бойната авиация, позволява съставянето и въвеждането на общ алгоритъм за 
бойно използване на различни групи от средства за поразяване, както и 
усъвършенстването на авиониката решаваща изпълнението на бойните мисии.  

Използването на общ алгоритъм в авиационните бойни комплекси, ще 
позволи съкращаването на вземане на решение от страна на летеца, както и 
улесняване на неговата работа с органите за управление на въоръжението на 
самолета. Също така това ще доведе до увеличаването на бързодействието на 
изчислителните машини решаващи бойните задачи и разширяването на 
областите от начални условия за бойно използване на средствата за 
поразяване. 

 
 
 
Е.23.1. Учебник – Стойков О., М. А. Атанасов, Авиационни 

прицелни системи – Първа част, ВГЦ, Д. Митрополия, 2009г., стр. 448, 
ISBN 978-954-713-093-7. 

 
В учебника са изложени основните понятия за прицелване от 

летателен апарат, назначението и условията за бойно използване с 
авиационните прицелни системи. Разгледани са задачите на прицелване 



при стрелба и бомбопускане по въздушни и земни цели и математическото 
моделиране на процеса на прицелване, както и методи за оценяване на 
точността на стрелбата и бомбопускането. 

Учебникът е предназначена за курсанти, студенти и докторанти. Той 
може да бъде ползвана от преподаватели и научни работници  
специализиращи в областта на авиационните прицелни системи. 

 
Е.23.2. Учебник – Стойков О., М. А. Атанасов, Проверка 

работата на авиационен прицел тип АСП, Д. Митрополия, 2011г., стр. 
102, ISBN 978-954-713-103-3. 

 
В учебника са изложени методите за измерване на координатите на 

целите и решаването на задачата на прицелване при стрелба. Определяни 
са ъгловите поправки при стрелба с неподвижно оръжие. Разгледана е 
методиката за проверка на работата на стрелковия прицел АСП-ПФД на 
самолета и в лабораторни условия. 

Учебникът е предназначена за курсанти, студенти и специалисти по 
авиационно въоръжение. Същата може да бъде използвана за провеждане 
на лабораторни занятия с курсанти и студенти. 

 
Е.23.3. Учебник – С. О. Стойков, И. Д. Банкатев, М. А. Атанасов, 

Здравословни и безопасни условия на труд, НВУ „В. Левски“, 
факултет Авиационен“, Д. Митрополия, 2019, ISBN 978-954-713-125-5. 

 
Учебниа „Здравословни и безопасни условия на труд” е по 

програмата за курсанти и студенти с образователно-квалификационна 
степен „бакалавър” за всички специалности в Националния военен 
университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Георги 
Бенковски“. 

В учебникът са изложени основните въпроси за здравословните и 
безопасни условия на труд. Осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд е съобразено със спецификата на провежданата дейност и 
изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с 
цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите 
лица. 

Книгата е предназначена за курсанти, студенти и специализанти. 
 
Е.23.4. Учебник – М. А. Atanasov, Armament management system 

L-39ZA, G. Benkovski Bulgarian Air Force Academy, D. Mitropolia, 2020, 
ISBN 978-954-713-139-2. 



 
В учебника е разгледана системата за управление на въоръжението 

на: оръдие ГШ-23, бомбово въоръжение, управляемо ракетно и 
неуправляемо ракетно въоръжение на самолет L-39ZA. Разгледани са 
изискванията за бойно използване на въоръжението, органите за 
управление и електросхемите на въоръжението на самолета. 

Учебникът е предназначен за използване от чуждестранни кадети, 
студенти и специалисти по авиационно въоръжение. Може да се използва 
от специалисти по поддръжка на самолети L-39ZA. Може да се използва и 
при обучението на летци от българските ВВС, усвояващи ново поколение 
бойни самолети. 
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