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Едно от най-значимите български научни постижения в областта на космическите изследвания е програмата “България-1300”, осъществена през 1981 година в чест
на 1300- годишнината от създаването на нашата държава. Идеята за програмата е на колектива от български учени К. Серафимов, Д. Мишев, М. Гогошев и И. 
Кутиев, от централната лаборатория за космически изследвания на БАН-(ЦЛКИ),а осъществяването й е в партньорство с Института за космически изследвания на
Руската академия на науките (ИКИ-РАН) по програмата „Интеркосмос“. 
Тази програма е била осъществена чрез спътника“Интеркосмос България 1300“,който е бил оборудван с изцяло Българска апаратура,създатена от специалистите
на ЦЛКИ-БАН.
Основната задача на  програмата е в областта на космическата физика, това е разкриването на механизма на пренос на енергия от Слънцето към Земята във
времето и пространството. Инициативата на българските учени е не само за разработката на програмата за изследвания, но и за създаването на самите научни
прибори и методиката за измервания. Комплексът научна апаратура на спътника „ИК-Б-1300” е предназначен за измервания на йоносферната плазма и
високоенергийните потоци заредени частици, постоянни и променливи електрически и магнитни полета, светенето на високите слоеве на атмосферата в
ултравиолетовия и видимия диапазон на спектъра на спътника “Интеркосмос-България-1300”, изцяло оборудван с българска научна апаратура за изследвания в
областта на космическата физика.
Спътникът „ИК-Б-1300” е изведен на 07.08.1981 г. от руския космодрум „Плесецк”, Архангелска област.Спътникът е с 2 панела слънчеви батерии. Научният

комплекс е съставен от 12 уреда,три от тези уреда: спектрометър“Протон 1“ ,ултравиолетова система“Фотон -1“ и спектрофотометър „ЕМО-5“,са проектирани и с
създадени от учените и специалистите от Базова обсерватория към ЦЛКИ –БАН гр.Стара Загора с участието на старозагорски заводи.
- Спектрометър ПРОТОН-1 - за измерване на пространствени и временни вариации на протонни потоци в 4 спектрални диапазона (90 кеV - 1 МеV). Състои се от
блок електроника и блок датчик, оформен на основата на повърхностнобариерен полупроводников силициев детектор. Колиматорната система е с ъгъл 20о .
- Ултравиолетова спектрометрична системаФОТОН-1 - за изследване на вакуумния ултравиолет в диапазона 115-259 nm и измерва: спектъра в работния диапазон
в зависимост от географската и геомагнитната ширина, местното време, слънчевата и гемагнитната активност; разпределението на концентрация на елементи в
максимума на F слоя; разпределението на атомарния водород и спектралното разпределение на ултравиолетовите емисии в полярните сияния. 
- Спектрофотометър ЕМО-5 - за изследване на временните и пространствените характеристики на оптични емисии от видимата част на спектъра . Измерва

интензивността на следните спектрални линии: 732, 630, 557,7 и 486,1 nm в подспътниковата точка. Съдържа две фотометрични системи: система филтри за
периодично измерване на спектъра 16 s, счувствителност 5 R, динамичен диапазон 1.104 и система пространствено сканиране 2 s, чувствителност 50 R .
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Идеен проект:
Монумент "Интеркосмос България 1300" с използване на поликарбонатните
материали на фирма "Панхим" ООД, гр.Стара Загора


