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Резюме: Представено е приложение на Интеркритериалния анализ (ИКА) върху данни 

от рейтингова система на университетите в България за 2019 година. Целта на изследва-

нето е да се определят взаимовръзките между индикаторите в класацията. Процедурата 

по изследване на характеристиките между индикаторите е възможно да се окаже полезна 

с цел оптимизиране. Изследвани са и възможни зависимости между университетите в 

рейтинговата класация. 

Ключови думи: Интеркритериален анализ, Интуиционистки размити двойки, Рейтинги 

на университети. 

 
1. Въведение  

В настоящата статия се представя кратък обзор на рейтинговата система в България. Из-

следвани са данни за рейтингите на университетите в професионално направление „Ко-

муникационна и компютърна техника“ за 2019 година. Университетските индикатори по 

учебния процес, научната дейност, учебната среда, социално-битови и административни 

услуги, престиж, реализация на пазара на труда и регионална значимост са изследвани. 

Индикаторите, използвани в рейтинговата система са разработени на база статистически 
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данни. Теглото на индикатора показва неговата значимост. Методологията за рейтинго-

вата система в България за 2019 година е представена в [17]. 

Интеркритериалният анализ (ИКА) е метод за взимане на решение, базиран на тео-

риите на интуиционистки размитите множества [4], интуиционистки размитите двойки 

[7] и индексираните матрици [3]. Тук индексираната матрица е използвана с цел предс-

тавяне на входните данни в удобен за обработка вид. В зависимост от размерността 

структурата на индексираната матрица може да бъде двумерна, тримерна или n-мерна. 

В стандартния случай на двумерна индексирана матрица обектите на изследването са 

разположени по колоните, а критериите са изброени по редовете.  

Нека да е дадена следната индексирана матрица:  
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където U = {U1, U2, …, Un} е множеството на университетите, а I = {I1, I2, …, Im}е мно-

жеството на индикаторите. За всяко p, q (1  p  m; 1  q  n) Ip е оценяващ критерий, а 

Uq е обект, който се оценява. Стойността 
qp UIa ,
е реално число или интуиционистки раз-

мита двойка, т.е., двойка от вида a, b, където a и b са числа в интервала [0, 1] и  

a + b ≤ 1. Стойностите се сравняват чрез релации. Броячи следят за вида на релациите 

между критериите. Ако релациите са от вида < , < или > , >  стойността на единия брояч 


lkS ,  
 нараства, докато ако имаме релации от вида < , > или > , < стойността на другия 

брояч 


lkS ,  
е увеличена. Процесът на функциониране на ИКА е представен в [6]. Степе-

ните на принадлежност и на непринадлежност се изчисляват по следните формули: 
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Случаят с релацията = , =  е изследван в [6] и за него са предложени различни алго-

ритми. Скалата за оценяване на зависимостите между инидкаторите или университетите 

е въведена в [5]. 

 

 
Фиг. 1. Скала за определяне на типа на корелациите между критериите  

 
Представеното изследване е продължение на статии [11, 12]. Чрез средствата на 

ИКА вече са изследвани рейтинговите системи на Полша [15], Словакия [9], Турция [13], 

Великобритания [18], Австралия [19] и Индия [16]. Теорията на ИКА е разширена в [1, 

2, 8, 10, 20]. 

2. Приложение на интеркритериалния анализ върху данни  

в професионално направление „Комуникационна и компютърна тех-

ника“ за 2019 година 
 

ИКА е приложен върху данните от професионално направление „Комуникационна и 

компютъран техника” за 2019 година. За целта на анализа е използван софтуерът 

ICrAData [14]. Входните данни включват 15 университета. Допълнително два универси-

тата са премахнати поради недостатъчно предоставени данни. Включените универси-

тети в рейтинговата система са следните: 

 

1. Технически университет – София 

2. Технически университет – Варна 

3. Нов  български университет 

4. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“  

5. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

6. Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски“  

7. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново 

8. Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

9. Технически университет – Габрово 

10. Университет по хранителни технологии – Пловдив 

11. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 

12. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  

13. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 

14. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

15. Бургаски свободен университет 

 

Индикаторите от рейтинговата система са групирани в шест категории. В изследва-

нето е използвана следната номерация: 

 

B1 – Учебен процес 

B2 – Научни изследвания 
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B3 – Учебна среда 

B4 – Социално-битови и административни услуги 

B5 - Престиж 

B6 – Реализация на пазара на труда 
 

 

2.1. Приложение на интеркритериалния анализ върху данни  

от рейтинговата система България с цел определяне  

на зависимости между университетите 

 
ИКА е приложен върху данните за университетските рейтинги от 2019 година в направ-

ление „Комуникационна и компютърна техника“. Изследвана е възможността за взаи-

мовръзки между различните университети. Резултатите са представени на Фиг. 2. 

 

 
 

Фиг. 2. Интуиционистки размити двойки, представящи взаимовръзките 

между университетите от рейтинговата система 

 

Степен 

на корела-

ция 

Вид консонанс Двойки от университети 
Брой 

двойки 

[0; 0,05] 
Силен негативен  

консонанс 
- 0 

[0,05; 0,15) Негативен консонанс 4-5, 5-9,5-14 3 

[0,15; 0,25) 
Слаб негативен  

консонанс 
5-15 1 

[0,25; 0,33) Слаб дисонанс 5-6,1-7, 5-7, 5-8, 5-11, 10-12, 5-13 7 

[0,33; 0,43) Дисонанс 2-5, 3-9, 5-10, 6-10, 8-10, 3-12, 5-12 7 

[0,43; 0,57) Силен дисонанс 

3-4, 1-5,3-5,2-7, 3-7, 6-7, 1-8, 1-9, 7-9,  

1-10, 2-10, 3-10, 7-10, 9-10, 7-11, 1-12,  

7-12, 3-13, 8-13, 12-13, 1-14, 3-14, 7-14, 

10-14, 3-15, 7-15 

26 
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Таблица 1. Двойки от университети, попаднали в негативен консонанс,  

дисонанс и позитивен консонанс 

 

 

Резултатите от приложението на ИКА над данните в професионално направление  

„Комуникационна и компютърна техника“ от рейтинговата система за 2019 година са  

визуализирани в интуиционистки размития триъгълник (Фиг.3). Получени са следните  

изводи (Таблица 1): 10 двойки от университети в позитивен консонанс, 10 двойки уни-

верситети  в слаб позитивен консонанс, 35 двойки от университети в слаб дисонанс, 20 

двойки от университети в дисонанс, 26 двойки от университети в силен дисонанс, 1 

двойка от университети в силен негативен консонанс, 3 двойки от университети в нега-

тивен консонанс. Двойките от университети в позитивен консонанс, слаб позитивен кон-

сонанс, силен дисонанс, слаб негативан консонанс и негативен консонанс са изброени 

по-долу. Университетите, които имат сходно поведение, са удовлетворили условията на 

позитивен консонанс и слаб позитивен консонанс. Те имат близки взаимовръзки, но не 

и съвсем еднакво поведение. Двойките университети в силен дисонанс, дисонанс и слаб 

дисонанс проявяват характеристики на независимост. Тези университети нямат подобна 

работна тенденция. Двойките университети в негативен консонанс и слаб негативен кон-

сонанс имат срещуположни характеристики. 

 Двойки от университети в позитивен консонанс:  “Технически университет, 

Варна – Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"”, “Висше училище по транс-

порт "Тодор Каблешков", София – Технически университет, Габрово”, “Технически уни-

верситет, Варна – Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас”, “Висше училище по 

транспорт "Тодор Каблешков", София” – Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бур-

гас”, Висше училище по транспорт "Тодор Каблешков", София – Университет по теле-

комуникации и пощи, София”, Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас – Уни-

верситет по телекомуникации и пощи, София”, “Технически университет, Габрово – 

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград”, “Технически университет, 

Габрово – Бургаски свободен университет”,  “Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 

Бургас – Бургаски свободен университет”, “Югозападен университет "Неофит Рилски" 

– Бургаски свободен университет”. 

 

Степен 

на корела-

ция 

Вид консонанс Двойки от университети 
Брой 

двойки 

[0,67; 0,75) Слаб дисонанс 

2-1, 1-3, 2-3, 2-4, 4-6, 4-7, 2-8, 7-8, 2-9,  

6-9, 8-9, 4-10, 1-11, 3-11, 6-11, 10-11, 6-12, 

8-12, 9-12, 2-13, 9-13, 2-14, 8-14, 12-14, 

13-14,  1-15, 8-15, 12-15 

28 

[0,75; 0,85) 
Слаб позитивен кон-

сонанс 

6-8, 9-11, 10-12, 4-14, 6-14, 11-14, 2-15,  

4-15, 6-15, 13-15 
10 

[0,85; 0,95) 
Позитивен консо-

нанс 

2-6, 4-9, 2-11, 4-11, 4-13, 11-13, 9-14, 

9-15, 11-15, 14-15 
10 

[0,95; 1] 
Силен позитивен 

консонанс 
- 0 
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Фиг. 3. Представяне на двойките от университети  

в интуиционистки размития триъгълник 

 

Двойки от университети в слаб позитивен консонанс: “Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски" – Русенски университет "Ангел Кънчев"”, “Технически универ-

ситет, Габрово – Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас”, “Университет по хра-

нителни технологии, Пловдив – Шуменски университет "Епископ Константин Преслав-

ски"”, “Висше училище по транспорт "Тодор Каблешков", София” – Югозападен уни-

верситет "Неофит Рилски", Благоевград”, “Пловдивски университет "Паисий Хилендар-

ски" – Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград”, Университет "Проф. д-

р Асен Златаров", Бургас – Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград””, 

“Технически университет, Варна – Бургаски свободен университет”, “Висше училище 

по транспорт "Тодор Каблешков", София – Бургаски свободен университет”, “Пловдив-

ски университет "Паисий Хилендарски" – Бургаски свободен университет”, “Универси-

тет по телекомуникации и пощи, София – Бургаски свободен университет”.   

Двойки от университети в негативен консонанс: “Висше училище по транспорт 

"Тодор Каблешков", София – Софийски университет "Св. Климент Охридски"”,  Со-

фийски университет "Св. Климент Охридски" – Технически университет, Габрово” и Со-

фийски университет "Св. Климент Охридски" – Югозападен университет "Неофит Рил-

ски", Благоевдград”.  

Двойки от университет в слаб негативен консонанс: Софийски университет "Св. 

Климент Охридски" – Бургаски свободен университет”. 
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2.2 Приложение на интеркритериалния анализ върху данни  

от рейтинговата система в България за 2019 година за определяне  

на възможни взаимовръзки между индикаторите 

 
Второто приложение на ИКА върху данни от рейтинговата система има за цел да опре-

дели наличието на взаимовръзки между индикаторите, използвани за оценяване на уни-

верситетите. Резултатите от тестването са представени на Фиг. 4. В настоящото изслед-

ване първоначално са анализирани целите групи от индикатори. 

 

 
 

Фиг. 4. Резултати от тестването с ИКА за определяне на взаимовръзки  

между категории от индикатори 

 

Резултатите от приложението на ИКА върху данните са представени в интуицио-

нистки размития триъгълник (Фиг. 5). Следните изводи са получени (Таблица 2):  

2 двойки от категории с индикатори в слаб дисонанс, 11 двойки от категории с индика-

тори в дисонанс и 2 двойки от категории с индикатори в силен дисонанс. 

Очевидно категориите с индикатори са независими и стабилни. Всички категории 

са попаднали в областта на дисонанс, слаб дисонанс и силен дисонанс. Двойките катего-

рии от инидкатори в силен дисонанс са: “Научни изследвания – Социално-битови и ад-

министративни услуги” и “Научни изследвания – Реализация на пазара на труда”. 

 

Степен на 

корелация 
Вид консонанс Двойки от категории 

Брой 

двойки 

[0,25; 0,33) Слаб дисонанс B1-B2, B5-B6 2 

[0,33; 0,43) Дисонанс 

B1-B3, B2-B3, B1-B4, B3-B4, B1-

B5, B2-B5, B3-B5, B4-B5, B1-B6, 

B3-B6, B4-B6 

11 

[0,43; 0,57) Силен дисонанс  B2-B4, B2-B6 2 

 

Таблица 2. Двойки от категории индикатори в дисонанс 
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Фиг. 5. Резултата от приложението на ИКА за определяне на възможни взаимовръзки 

между категориите от индикатори 

2.3 Приложение на интеркритериалния анализ върху данни  

от рейтинговата система в България с цел определяне на възможни 

взаимовръзки между индикаторите в класацията 

 
В третото изследване целта на авторите е да анализират данните от рейтинговата система 

за взаимовръзки между индикаторите в класацията. Индикатор I6 „Регулирани специал-

ности“ има стойност “0” за всички университети и е премахнат от входните таблици. 

Индикаторите от рейтинговата система са представени със следната номерация: 

 

I1 - Международна мобилност 

I2 - Програмна акредитация 

I3 - Ексклузивност на преподавателския състав 

I4 - Специалности за обучение на бакалаври 

I5 - Специалности за обучение на магистри 

I6 - Регулирани специалности 

I7 - Институционална акредитация 

I8 - Дипломирани студенти 

I9 - Докторски програми в професионалното направление 

I10 - Съотношение докторанти към студенти 

I11 - Общо средства за НИД на студент 

I12 - Привлечени средства за НИД на студент 

I13 - Докторски програми във висшето училище 

I14 - Индекс на цитируемост на висшето училище (Web of Science) 
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I15 - Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science) 

I16 - Среден брой цитирания на документ (Web of Science) 

I17 - Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) 

I18 - Статии в научни списания (Web of Science) 

I19 - Индекс на цитируемост на висшето училище (Scopus) 

I20 - Индекс на цитируемост по научна област (Scopus) 

I21 - Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) 

I22 - Среден брой цитирания на документ  (Scopus) 

I23 - Документи, цитирани поне веднъж (Scopus) 

I24 - Статии в научни списания (Scopus) 

I25 - Информационно обезпечаване 

I26 - Библиотечен фонд на студент 

I27 - Учебна застроена площ на студент 

I28 - Стопански инвентар (в лв. на студент) 

I29 - Оборудване (в лв. на студент) 

I30 - Ползваемост на библиотечния фонд 

I31 - Стипендии 

I32 - Студентски  общежития 

I33 - Чуждестранни студенти 

I34 - Среден успех от дипломата за завършено средно образование 

I35 - Осигурителен доход на завършилите 

I36 - Безработица сред завършилите 

I37 - Принос към осигурителната система 

I38 - Съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за 

областта 

I39 - Безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище 

(съотношение) 

I40 - Регионална реализация 

I41 - Регионална реализация на позиция за висше образование 

I42 - Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание 

I43 - Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в областта 

I44 - Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в региона 

 

Получените степени на принадлежност и степени на непринадлежност от ИКА при-

ложението върху данните от рейтинговата система в България  за определяне на възможни 

взаимовръзки между индикаторите  са представени на Фиг. 6 и Фиг. 7. Следните резултати 

са получени (Таблица 3): 110 двойки от индикатори в слаб дисонанс, 316 двойки от инди-

катори в дисонанс, 400 двойки от индикатори в силен дисонанс, 35 двойки от индикатори 

в слаб позитивен консонанс, 9 двойки от индикатори в позитивен консонанс  и 1 двойка от 

индикатори в силен позитивен консонанс. Двойките от индикатори, попадащи в областта 

на слаб дисонанс, дисонанс или силен дисонанс, са независими една друга. Следователно 

техният избор за индикатори, оценяващи университетите, е коректен. Двойките от инди-

катори в слаб позитивен консонанс, позитивен консонанс или силен позитивен консонанс 

имат нарастващи взаимовръзки помежду си. 
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Степен на 

корелация 
Вид консонанс Брой двойки 

[0; 0,05] Силен негативен консонанс - 

[0,05; 0,15) Негативен консонанс - 

[0,15; 0,25) Слаб негативен консонанс 10 

[0,25; 0,33) Слаб дисонанс 30 

[0,33; 0,43) Дисонанс 112 

[0,43; 0,57) Силен дисонанс 400 

[0,57; 0,67) Дисонанс 204 

[0,67; 0,75) Слаб дисонанс 100 

[0,75; 0,85) Слаб позитивен консонанс 35 

[0,85; 0,95) Позитивен консонанс 9 

[0,95; 1] Силен позитивен консонанс 1 
 

Таблица 3. Двойки от индикатори в негативен консонанс, дисонанс,  

позитивен консонанс 

 

Съгласно получените резултати от приложението на ИКА най-силните зависимости 

между индикаторите са при двойката  “Общо средства за НИД на студент – Привлечени 

средства за НИД на студент” в силен позитивен консонанс.  

Двойките от индикатори в  позитивен консонанс са следните: “Индекс на цитируе-

мост на висшето училище (Web of Science) – Индекс на цитируемост на висшето училище 

(Scopus)”, “Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) – Среден 

брой цитирания на документ  (Scopus)”, “Индекс на цитируемост без автоцитирания по 

научна област (Scopus) – Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)”, “Документи, цити-

рани поне веднъж (Web of Science) – Статии в научни списания (Scopus)”, “Документи, 

цитирани поне веднъж (Scopus) – Статии в научни списания (Scopus)”, “Осигурителен до-

ход на завършилите – Регионална реализация на позиция за висше образование”, 

“Осигурителен доход на завършилите – Приложение на придобитото висше образование 

и реализация по призвание”, “Регионална реализация на позиция за висше образование – 

Приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание”,  

“Привлекателност на ВУ за кандидат-студентите в региона – Привлекателност на ВУ за 

кандидат-студентите в областта. 

Двойките от индикатори в слаб позитивен консонанс имат следната форма: 

“Докторски програми в професионалното направление – Съотношение докторанти към 

студенти”, “Институционална акредитация – Докторски програми в университета”, 

“Общо средства за НИД на студент – Докторски програми в университета”,  

“Привлечени средства за НИД на студент – Докторски програми в университета”, 

“Индекс на цитируемост на висшето училище (Web of Science) – Индекс на цитируемост 

по научна област (Web of Science)”, “Докторски програми в университета – Документи, 

цитирани поне веднъж (Web of Science)”, “Индекс на цитируемост на висшето училище 

(Web of Science) – Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science)”, “Индекс на  
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Фиг. 6. Степени на принадлежност 

цитируемост по научна област (Web of Science) – Документи, цитирани поне веднъж 

(Web of Science)”, “Индекс на цитируемост по научна област (Web of Science) – Статии 

в научни списания (Web of Science)”, “Документи, цитирани поне веднъж (Web of 

Science) – Статии в научни списания (Web of  Science), “Докторски програми във 

висшето училище – Индекс на цитируемост на висшето училище (Scopus)”, “Индекс на 

цитируемост по научна област (Web of Science) – Индекс на цитируемост на висшето 

училище (Scopus)”, “Документи, цитирани поне веднъж (Web of Science) – Индекс на 

цитируемост на висшето училище (Scopus)”, “Документи, цитирани поне веднъж (Web 

of Science) – Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus)”, 

“Статии в научни списания (Web of Science) – Среден брой цитирания на документ  

(Scopus)”,  “Индекс на цитируемост на висшето училище (Web of Science) – Документи, 

цитирани поне веднъж (Scopus)”, “Индекс на цитируемост по научна област (Web of 

Science) – Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)”, “Документи, цитирани поне 

веднъж (Web of Science) – Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)”, “Статии в 

научни списания (Web of Science) – Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)”, 

“Индекс на цитируемост на висшето училище (Scopus) – Документи, цитирани поне 
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Фиг. 7. Степени на непринадлежност 

 
веднъж (Scopus)”, “Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) 

– Документи, цитирани поне веднъж (Scopus)”, “Докторски програми във висшето 

училище – Статии в научни списания (Scopus)”, “Индекс на цитируемост на висшето 

училище (Web of Science) – Статии в научни списания (Scopus)”, “Индекс на цитируемост 

по научна област (Web of Science) – Статии в научни списания (Scopus)”, “Статии в научни 

списания (Web of Science) – Статии в научни списания (Scopus)”, “Индекс на цитируемост 

на висшето училище (Scopus) – Статии в научни списания (Scopus)”, “Индекс на 

цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) – Статии в научни списания 

(Scopus)”, “Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus) – Статии 

в научни списания (Scopus)”, “Докторски програми във висшето училище – 

Информационно обезпечаване”, “Учебна застроена площ на студент – Оборудване (в лв. 

на студент)”, “Общо средства за НИД на студент – Ползваемост на библиотечния фонд”, 

“Учебна застроена площ на студент – Ползваемост на библиотечния фонд”, “Принос към 

осигурителната система – Регионална реализация на позиция за висше образование”, 

“Оборудване (в лв. на студент) – Приложение на придобитото висше образование и 

реализация по призвание”,  “Съотношение на осигурителния доход на завършилите 
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спрямо средната заплата за областта – Приложение на придобитото висше образование и 

реализация по призвание”. 
Резултатите от приложението на ИКА върху данните от рейтингите на висшите  

училища в България за определяне на възможни позитивни или негативни взаимовръзки 

са изобразени върху интуиционистки размития триъгълник (Фиг. 8). Двойките от инди-

катори в слаб негативен консонанс са визуализирани със син цвят. Всички двойки, по-

паднали в дисонанс, слаб дисонанс или силен дисонанс, са изобразени със розов цвят. 

Двойките от индикатори в слаб позитивен консонанс, позитивен консонанс или силен 

позитивен консонанс са  представени със зелен цвят в интуиционистки размития триъ-

гълник. 

 

 

 

Фиг. 8. Резултати от приложението на ИКА за изследване  

на поведението на индикаторите в рейтинговата система  

4. Резултати 

 
Резултатите от приложението на ИКА над данните от рейтингите за висшите училища в 

България са изследвани. Извършени са три сравнения: сравнение на университетите, 

сравнение на категориите от индикатори и сравнение на самите индикатори. 

В първото изследване ИКА е приложен върху рейтингите на висшите училища в  

България за 2019 година за професионално направление „Комуникационна и компю-

търна техника”. Следните резултати са получени: 

 Двойките от университети в слаб позитивен консонанс и позитивен консонанс 

имат сходно поведение съгласно получените оценки спрямо индикаторите. 
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Получените двойки от университети имат констатирани подобия във функци-

онирането си.   

 Двойките от университети в дисонанс, слаб дисонанс и силен дисонанс са не-

зависими. Тези двойки от университети нямат близки взаимовръзки помежду 

си. 

 Двойките от университети в слаб негативен консонанс имат срещуположно  

поведение. Получените двойки от университети са различини.   

При второто приложение на ИКА  върху рейтингите за висшите училища в Бълга-

рия за 2019 година за професионално направление „Комуникационна и компютърна тех-

ника” е изследвано поведението между групите от индикатори. Получени са следните 

резултати: 

 Двойките от индикатори в дисонанс, слаб дисонанс и силен дисонанс са  

независими. Получените двойки от категории с индикатори нямат сходно по-

ведение. 

Третото приложение на ИКА  върху рейтингите за висшите училища в България за 

2019 година за професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” 

има за цел да анализира поведението на индикаторите в класацията. Получени са след-

ните резултати: 

 Двойките от индикатори в силен позитивен консонанс, слаб позитивен консо-

нанс, и позитивен консонанс имат открити зависимости. Двойките от 

индикатори имат близки взаимовръзки.   

 Двойките от индикатори в дисонанс, слаб дисонанс и силен дисонанс са неза-

висими. Изборът на двойките от индикатори е точен като те нямат никакви 

сходства помежду си. 

 Двойките от индикатори в слаб негативен консонанс имат срещуположно един 

друг поведение. Индикаторите от резултатните  двойки са различни 

характеристики един от друг.   

 

 

5. Заключение 

 
В изследването са представени три приложения на ИКА върху данни от рейтингите за 

висшите училища в България за 2019 година за професионално направление „Комуни-

кационна и компютърна техника“. Вероятностите за позитивни или отрицателни взаи-

мовръзки или независимо поведение между университети, групи от индикатори и  

индикатори са изследвани. Направените сравнения подпомагат определянето на поведе-

нието на университети и индикатори, както и тяхното оценяване. Представените  

изследвания са продължение от поредица от публикации, оценяващи рейтинговите 

системи в различни държави. 
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